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Ágrip 

Á síðustu árum hefur dvalartími íbúa á íslenskum hjúkrunarheimilum styst og því eru á hverjum tíma 

fleiri sem þarfnast líknarmeðferðar. Mikilvægt er að þekkja breytingar á heilsufari, færni, einkennum og 

þörfum sem verða þegar nær dregur lífslokum svo að íbúarnir og aðstandendur þeirra fái viðeigandi 

þjónustu og líði sem best. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á heilsufar, færni, einkenni og 

þarfir íbúa á hjúkrunarheimilum sem hafa hálfs árs lífslíkur eða minna og bera saman við aðra íbúa. 

Rannsóknin var megindleg, aftursýn og lýsandi. Við tölfræðilega greiningu voru notuð RAI-möt 

2337 íbúa sem dvöldu á hjúkrunarheimilum árið 2012. Gögnin voru fengin úr RAI-gagnagrunni og var 

notað síðasta mat hvers íbúa árið 2012. Fyrsta mat, sem gert er skömmu eftir flutning á 

hjúkrunarheimili, var undanskilið. 

Niðurstöður leiddu í ljós að meðalaldur ibúanna var 84,7 ár og hlutfall kvenna 65,6%. Íbúar, sem 

höfðu hálfs árs lífslíkur eða minna, voru við verra heilsufar, höfðu minni færni, meiri einkenni og 

umönnunarþarfir heldur en aðrir íbúar. Meirihluti þeirra voru með verki daglega (61,3%) og þeir voru 

einnig oftar með slæma eða óbærilega verki (42,7%) heldur en aðrir (14,8%). 

Niðurstöðurnar gefa heildarmynd af ástandi íbúa á hjúkrunarheimilum og staðfesta miklar 

umönnunarþarfir þeirra. Efla þarf almenna líknarmeðferð og auka möguleika á sérhæfðri 

líknarmeðferð með áherslu á íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna vegna erfiðra einkenna þeirra. 

Með tilliti til þess er brýn þörf á frekari fræðslu og þjálfun starfsfólks ásamt breyttu 

mönnunarfyrirkomulagi í samræmi við heilsufar, færni, einkenni og þarfir þessa hóps.  

 

Lykilorð: Hjúkrunarheimili, aldraðir, RAI, hjúkrunarþarfir, lífslíkur, heilsufar, einkenni, færni, 

líknarmeðferð. 
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Abstract 

In recent years the time spent by residents in Icelandic nursing homes has shortened leading to an 

increased need for palliative care. It is important to understand changes in the state of health, 

functional capability, symptoms and needs that occur when approaching end of life so that the 

residents and their relatives can be provided with appropriate care to enhance well-being. The aim of 

this study was to shed light on the state of health, functional capability, symptoms and needs of 

nursing home residents with life expectancy of 6 months or less compared to other residents. 

The study was quantitative, retrospective and descriptive. For statistical analysis, the RAI 

assessment of 2337 Icelandic nursing home residents in the year 2012 was used. The data were 

received from a RAI database and the latest assessment of each resident in 2012 used excluding the 

first assessment after admission to a nursing home. 

The results showed the average age of residents was 84.7 years and the ratio of females 65.6%. 

Residents who had a life expectancy of six months or less were in a worse state of health, had less 

functional capability and increased symptoms and needs compared to other residents. The majority of 

residents with a shorter life expectancy experienced pain on a daily basis (61.3%). They also 

experienced severe or intolerable pain more often (42.7%) than other residents (14.8%). 

The results give an overview of the conditions of nursing home residents and confirm their 

substantial care needs. General palliative care needs to be strengthened and the possibility of special 

palliative care should be increased with emphasis on residents with life expectancy of 6 months or 

less because of their difficult symptoms. Furthermore, the results suggest that there is an urgent need 

to organize further education and training for the staff as well as improving staffing models according 

to the nursing needs of the residents. 

 

Key words: nursing home, older people, RAI, care needs, life expectancy, state of health, functional 

capability, symptoms, palliative care. 
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Listi yfir skammstafanir  

RAI (e. Resident Assessment Instrument) er mælitæki sem hefur verið þýtt á íslensku sem 

raunverulegur aðbúnaður íbúa. Mælitækið er þverfaglegt og það er notað til að meta heilsufar og 

hjúkrunarþarfir íbúa á hjúkrunarheimilum með áherslu á gæði þjónustunnar. 

MDS 2.0 (e. Minimum Data Set 2.0) er gagnasafn um heilsufar og hjúkrunarþörf íbúa á 

öldrunarstofnun og inniheldur um 400 þætti fyrir alhliða mat á íbúum hjúkrunarheimila. 

ADL (e. Activities of Daily Living) eru athafnir daglegs lífs. Rætt verður um þær sem daglegar athafnir. 

 

Listi yfir skilgreiningar 

Íbúar með lífslíkur hálft ár eða minna: Við mat íbúa eru lífslíkur metnar hálft ár eða minna eftir 

nákvæmt klínískt mat á einstaklingnum og staðfest með greinagóðri skráningu sjúkdómssögu og 

klínískt hrakandi ástandi viðkomandi íbúa. Þetta er gert með því að fylgjast vel með íbúanum, ráðgast 

við lækni og annað starfsfólk og fara yfir sjúkraskrár. Einnig er vísað er í þennan hóp sem íbúa með 

minni lífslíkur. 

Hjúkrunarheimili: Heimili fyrir aldraða og einstaklinga sem þurfa langvarandi sólarhringsþjónustu og 

geta ekki lengur búið á eigin heimili með stuðningi. 

Heilsufar: Það hvernig heilsufari íbúa er háttað. 

Færni: Geta til líkamlegrar, vitrænnar og félagslegrar virkni. 

Einkenni: Sjúkdómseinkenni, til dæmis verkir, kvíði og þunglyndi. 

Þarfir: Þarfir íbúa fyrir aðstoð, meðferð eða fyrirmæli um meðferð. 

Líknarmeðferð: Heildræn, virk meðferð sem á við á öllu veikindaferlinu og beinist að því að fyrirbyggja 

og meðhöndla erfið einkenni og þjáningu. Meðferðin hefur það markmið að bæta líðan sjúklinga með 

lífshættulega sjúkdóma og fjölskyldna þeirra, styðja við ákvarðanatöku, efla möguleika á andlegum 

vexti og viðhalda sem mestri getu. 

RAI er mælitæki sem hefur verið þýtt á íslensku sem raunverulegur aðbúnaður íbúa. Mælitækið er 

þverfaglegt og það er notað til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa á hjúkrunarheimilum með 

áherslu á gæði þjónustunnar. Undir þetta heiti falla allir þættir mælitækisins, gagnasafnið, kvarðar, 

gæðavísar, álagsmælingar o.fl. 

Gagnasafn-MDS 2.0 inniheldur um 400 þætti fyrir alhliða mat á heilsufari og þörfum íbúa 

hjúkrunarheimila. Gagnasafnið er gagnasöfnunarhlutinn af RAI-mælitækinu og oft ranglega talað um 

það sem „RAI-mat“ Gagnasafnið er sá hluti RAI sem notaður er í þessu verkefni og á því byggjast 

jafnframt útreikningar á kvörðum sem eru notaðir í rannsókninni. Hér eftir verður vísað til þess sem 

gagnasafns-MDS. 
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1 Inngangur 

Aldurssamsetning þjóða er að breytast með breyttu sjúkdómamynstri og framförum í meðferð sem 

leiða til þess að fólk lifir lengur með langvinna sjúkdóma (Velferðarráðuneytið, 2012). Þessa breytingu 

má sjá í mannfjöldaspá 2012-2061 þar sem gert er ráð fyrir að hlutfallslega muni einstaklingum eldri 

en 65 ára fjölga á Íslandi og að sama skapi muni yngra fólki fækka (Hagstofa Íslands, 2012). Á 

komandi árum má því búast við að fjölgun aldraðra muni hafa mikil áhrif á velferðarþjónustuna með 

aukinni eftirspurn eftir þjónustuúrræðum fyrir aldraða og langveika. Þessu fylgir þörf fyrir gott 

stjórnskipulag með enn frekari áherslu á gæðastarf og umbætur. 

Aldraðir hafa mörg heilsufarsvandamál og þurfa flókna meðferð og félagsleg úrræði. Bent hefur 

verið á að ekki sé nægilega vel hugað að þörfum aldraðra varðandi verkjameðferð, þátttöku í meðferð 

eða þörf fyrir sjálfstæði og að hlustað sé á þá. Því eru þjáningar af völdum verkja, hjálparleysis og 

einmanakenndar oft daglegt brauð hjá öldruðum síðasta hluta ævinnar (Davies og Higginson, 2004). 

Áríðandi er að breyta þessu og hlúa vel að öldruðum fram til hinstu stundar. Í því skyni er mikilvægt að 

skipuleggja og veita öldruðum líknarmeðferð sem fullnægir flóknum þörfum þeirra (Hall, Petkova, 

Tsouros, Costantini og Higginson, 2011). 

Stefna stjórnvalda er að fólk búi sem lengst á heimili sínu utan stofnana með þeirri þjónustu sem 

það þarfnast og hægt er að veita. Þegar það gengur ekki lengur vegna aðstæðna og þörf er á 

hjúkrunarrými er sótt um færni- og heilsumat sem embætti landlæknis hefur yfirumsjón með (Embætti 

landlæknis, 2014a). Þegar aðstæður eru orðnar þannig að stuðningurinn heima dugar ekki og komið 

er að langtímavistun á hjúkrunarheimili eru margir í þörf fyrir líknarmeðferð og jafnvel umönnun við 

lífslokin (Froggatt o.fl., 2013). Á Íslandi má sjá að hlutverk hjúkrunarheimila við umönnun við ævilok 

hefur vaxið því dvalartími íbúa hefur styst með minni lífslíkum þeirra eftir flutning á hjúkrunarheimili 

(Ársæll Jónsson, Ingibjörg Bernhöft, Karin Bernhardsson og Pálmi V. Jónsson, 2005). Auk aðstoðar 

við daglegar athafnir geta íbúarnir haft þörf fyrir góða verkjameðferð og meðferð við öðrum íþyngjandi 

einkennum. Taka þarf tillit til sálfélagslegra og andlegra þarfa íbúa og fjölskyldna þeirra, gildismats, 

trúarþarfa og menningar. Líknarmeðferð á við hvenær sem er á veikindatímabilinu, ekki einungis við 

ævilok, en áherslur líknarmeðferðar aukast þegar nær dregur lífslokum (Landspítali, 2009). Tilgangur 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á heilsufar, færni, einkenni og hjúkrunarþarfir íbúa á 

hjúkrunarheimilum sem hafa hálfs árs lífslíkur eða minna og bera saman við aðra íbúa 

hjúkrunarheimilanna. 

Við gerð verkefnisins var stuðst við hugmyndafræði Virginiu Henderson um skilgreiningu á hjúkrun 

og mannlegum þörfum sem skapa hjúkrunarstarfið, ásamt hugmyndafræði líknarmeðferðar um 

einkenni og meðferð einkenna. Notaðar voru upplýsingar úr gagnasafni-MDS sem lýsir heilsufari og 

þörfum íbúa á hjúkrunarheimilum og er þannig hjálplegt til að skipuleggja hjúkrunarmeðferð þeirra 

(Embætti landlæknis, 2014c). Rannsökuð voru þau einkenni sem lögð er áhersla á í líknarmeðferð og 

metin eru í gagnasafni-MDS ásamt öðrum íþyngjandi heilsufarsvanda aldraðra á hjúkrunarheimilum. 
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1.1 Hugmyndafræði Virginiu Henderson  

Gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu tengjast ótal þáttum en undirstaðan eru þær venjur sem eru 

ríkjandi á hverri stofnun og ráðast þær meðal annars af viðhorfum, gildum, reglum, hugmyndafræði og 

hugsjónum þeirra sem þar starfa (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Á vefsíðu Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga er bent á að hugmyndafræði Virginiu Henderson um hjúkrun frá miðri 20 öld og 

kynnt var af Alþjóðasamtökum hjúkrunarfræðinga (ICN) sé enn í fullu gildi (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, e.d.). Fram kemur hjá Henderson að hún vildi breyta hjúkrun frá því að vera 

samansafn vélrænna verkefna í að byggjast á gagnrýninni hugsun tengdri líðan og þörfum sjúklinga 

(sjá Kristín Björnsdóttir, 2005). Skilgreining Henderson og Harmer á hjúkrunarstarfinu frá 1955 hljóðar 

svo: 

Hið sjálfstæða hlutverk hjúkrunarfræðingsins felst í því að aðstoða einstaklinginn, veikan 

eða heilbrigðan, við að framkvæma þær athafnir sem stuðla að heilbrigði, viðhaldi þess 

og eflingu eða friðsælum dauðdaga, á þann hátt er hann myndi framkvæma þær sjálfur, 

hefði hann til þess nauðsynlegan styrk, vilja og þekkingu. Þetta er gert í því augnamiði að 

einstaklingurinn öðlist sjálfstæði eins fljótt og verða má. (Sjá Kristín Björnsdóttir, 2005, 

bls. 72) 

Í hugmyndafræði Henderson endurspeglast það viðhorf að horfa heildrænt á sjúklinginn og eftir því 

sem heilsufar hans leyfir skal efla hann til sjálfstæðis og sjálfshjálpar eða styðja við friðsælt andlát. 

Samkvæmt kenningum Henderson skapa 14 þættir byggðir á mannlegum þörfum hjúkrunarstarfið. 

Þessir þættir fela í sér að hjúkrunarfræðingur hjálpi sjúklingi við að: 

1. Anda eðlilega  

2. Borða og drekka nægilega 

3. Losa sig við úrgangsefni líkamans 

4. Hreyfa sig eðlilega og nota réttar stellingar við göngu, setu og legu við 
stöðubreytingar 

5. Hvílast 

6. Velja þægileg föt, klæðast og afklæðast 

7. Halda líkamshita eðlilegum með hæfilega miklum klæðaði og fylgjast með 
stofuhita 

8. Halda líkamanum hreinum og vel hirtum og vernda húð og slímhúðir 

9. Forða sjúkingi frá að fara sjálfum sér eða öðrum að voða 

10. Gera sig skiljanlegan – túlka tilfinningar sínar, þarfir o.s.frv. 

11. Rækja trú sína 

12. Hafa eitthvað fyrir stafni, starfa, föndra 

13. Taka þátt í ýmiss konar skemmtunum eða dægradvöl 

14. Fræðast og fullnægja fróðleiksþörf sem leiðir til eðlilegs þroska og heilbrigði. 

(Henderson, 1969/1976, bls. 62-63) 

Auk þess leggur hún áherslu á að hjúkrunaráætlun skuli mótast af aldri skapgerð, menningar- og 

þjóðfélagsstöðu, andlegu og líkamlegu atgervi ásamt sjúklegu ástandi. Þessi heildarhyggja og 
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einstaklingsmiðaða verklag er einnig hluti af hugmyndafræði líknarmeðferðar, en Virginia Henderson, 

benti á að „hospice nursing“ væri kjarni hjúkrunar (sjá Wald, 2010). 

 

1.2 Hugmyndafræði líknarmeðferðar 

Hugmyndafræði líknarmeðferðar á uppruna sinn í líknarseli (e. hospice) en það voru heimili sem 

prestar, munkar og nunnur sáu um fyrr á öldum. Þar var tekið á móti ferðamönnum og hlúð að sjúkum 

og þreyttum (Doyle, Hanks, Cherny og Calman, 2005). Líkt og hugmyndafræði Henderson þróaðist 

hugmyndafræði líknarmeðferðar á árunum eftir seinna stríð sem mótvægi við mikla stofnana- og 

tæknivæðingu sem þá tíðkaðist. St. Christophers Hospice var opnað í Bretlandi árið 1967 en 

frumkvöðull þess var dame Cicely Saunders hjúkrunarfræðingur, félagsráðgjafi og læknir (Doyle o.fl., 

2005). Líknarmeðferð er í dag virk heildræn meðferð sem miðar að auknum lífsgæðum og 

fyrirbyggingu þjáningar meðal sjúklinga með ólæknandi sjúkdóma og byggist meðferðin á gagnreyndri 

þekkingu (Landspítali, 2009). 

Árið 1990 gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) út skilgreiningu sem var samin til að 

samræma verklag líknarmeðferðar og gerði hana að viðurkenndri fræðigrein (Doyle o.fl., 2005; 

Landspítali, 2009). Árið 2002 varð breyting á orðalagi sem dregur úr skörpum skilum á lækningu og 

líkn en skilgreiningin er annars áþekk þeirri fyrri. Skilgreining Alðþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á 

líknarmeðferð frá árinu 2002 hefur verið þýdd á íslensku í klínískum leiðbeiningum um líknarmeðferð 

og er eftirfarandi: 

Líknarmeðferð miðar að því að bæta lífsgæði sjúklinga sem eru með lífshættulega 

sjúkdóma (e. lifethreatening) og fjölskyldu þeirra og felst meðferðin í að fyrirbyggja og 

draga úr líkamlegri, sálfélagslegri og andlegri þjáningu. Líknarmeðferð getur átt við 

snemma á veikindatímabilinu samhliða læknandi meðferð, miðað er að varðveislu lífsins 

þó litið sé á dauðann sem eðlileg þáttaskil. (Landspítali, 2009, bls. 11) 

Við líknarmeðferð er lögð áhersla á einkennameðferð til að fyrirbyggja og draga úr erfiðum 

einkennum sjúklinga með ólæknandi sjúkdóma. Vægi líknarmeðferðar eykst eftir því sem 

sjúkdómurinn ágerist eins og sjá má á mynd 1. Þar kemur fram að meðferðarstig líknarmeðferðar eru 

þrjú: Full meðferð (FM), full meðferð að endurlífgun (FME) og lífslokameðferð (LM). Lífslokameðferð er 

að mörgu leyti frábrugðin hinum stigunum hvað varðar ástand sjúklingsins, einkenni og 

meðferðarúrræði þar sem sérstök áhersla er lögð á einkennameðferð til að bæta líðan og minnka ótta. 

Fylgd er stuðningur sem aðstandendum er veittur við missi ástvinar til að takast á við ýmsar tilfinningar 

í tengslum við missi sem geta verið einmanaleiki, reiði og sektarkennd. Stuðningurinn getur meðal 

annars falist í fræðslu og viðtölum. Miðað er við að aðstandendum sé fylgt eftir í ár frá andláti ástvinar 

eða eins og þörfin segir til um. (Dahlin, 2010). Stuðningur við aðstandendur í veikindaferlinu er 

mikilvægur til að sjúklingur geti verið eins virkur og mögulegt er fram að lífslokum og fjölskyldan 

aðlagast veikindunum og sorginni (Hall, Kolliakou, Petkova, Froggatt og Higginson, 2011). Nánasta 

fjölskylda er hvött til að taka virkan þátt í umönnun sjúklings og til þess nýtur hún aðstoðar og fræðslu 

frá starfsfólki (Landspítali, 2009). 
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Mynd 1. Áhersla meðferðar í sjúkdómsferlinu samkvæmt leiðbeiningum Institute for Clinical 
Systems Improvement (ICSI), í íslenskri þýðingu líknarráðgjafateymis Landspítala. 
(Landspítali, 2009, bls. 7) 

Gildi líknarmeðferðar eru heildræn nálgun, sjálfræði, virðing, einstaklingsbundin ákvarðanataka og 

markmiðasetning (Radbruch og Payne, 2009). Með reglulegu mati á einkennum, þörfum og gildum 

sjúklings er möguleiki á að bregðast fljótt við með viðeigandi hætti (Morrison og Meier, 2004). Áhersla 

er lögð á sjálfræði einstaklingsins og samráð haft við sjúklinga eða aðstandendur um meðferðina. 

Sjúklingur er hvattur til að taka ákvarðanir en það krefst þess að hann fái nákvæmar upplýsingar um 

greiningu, horfur, meðferðar- og umönnunarmöguleika. Þegar geta eða vilji til ákvarðanatöku er ekki til 

staðar hjá sjúklingi flyst hún yfir til aðstandenda eða umönnunaraðila með tilheyrandi siðferðislegri 

umræðu. Virðing er borin fyrir einstaklingnum og persónulegum, menningarlegum og trúarlegum 

gildum hans (Radbruch og Payne, 2009). 

Markmið líknarmeðferðar er að ná fram lífsgæðum, styrkja þau og viðhalda þeim. Lífsgæði virðast 

fara eftir muninum á væntingum og getu, því getur aðeins einstaklingurinn sjálfur sagt til um hvernig 

hans lífsgæði eru (Radbruch og Payne, 2009). Áhersla er lögð á tækifæri sjúklinga og ástvini til að 

finna tilgang mitt í erfiðleikunum og lifa hvern dag til fulls eftir megni þann tíma sem eftir er (Egan og 

Labyak, 2010). 

Til að mynda traust og ná árangri í líknarmeðferð eru góð samskipti og samvinna mikilvæg (Dahlin, 

2010). Samvinna er höfð við sjúklinga og fjölskyldur þeirra þar sem ekki er einblínt á vandamálin 

heldur lögð áhersla á þá hæfni og styrk sem til staðar er (Radbruch og Payne, 2009). Samskipti í 

líknarmeðferð eru mun meira en að skiptast á upplýsingum. Flókin og sársaukafull mál þarf að ræða 

og íhuga vel en það krefst tíma, þrautseigju og einlægni. Í samskiptum er mikilvægt að taka eftir 
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óyrtum skilaboðum frá sjúklingi og spyrja út í þau. Þannig má ná fram merkingu sem er falin í frásögn 

sjúklingsins til að greina ýmislegt sem þarfnast frekari athugunar (Spross, 2009). Samtal um 

meðferðaráætlun (e. advance care planning) er á milli einstaklingsins og umönnunaraðila og felur í sér 

eftirfarandi atriði: Gildi sjúklings og markmið með umönnuninni, skilning hans á veikindunum og líklegri 

framvindu sjúkdómsins, forgangsröðun og óskir um umönnun eða meðferð sem væri heillavænlegust 

fyrir framtíð hans og hvað fyrir hendi er til þess að koma til móts við þær óskir (Henry, Seymour, og 

Reyder, 2007). 

Til þess að árangur náist með samskiptum er lögð áhersla á þjálfun, menntun, næði, aðbúnað og 

tíma til samskipta við sjúklinga og fjölskyldur þeirra ásamt aðgengi að tæknibúnaði til að afla nýjustu 

upplýsinga (Radbruch og Payne, 2009). Þverfagleg teymisvinna er ómissandi þar sem samfelld 

samskipti og samstarf milli mismunandi fagfólks er mikilvæg fyrir heildræna nálgun líknarmeðferðar 

(Radbruch og Payne, 2009). Meðlimir teymisins vinna að áhættumati varðandi sorgarúrvinnslu fyrir 

nánustu aðstandendur, veita þeim stuðning til að búa þá undir ástvinamissinn og síðan áframhaldandi 

stuðning eftir andlátið (Dahlin, 2010). 

Helstu gildi líknarmeðferðar eru ómissandi fyrir alla góða klíníska umönnun sama af hvaða eðli eða 

á hvaða stigi sjúkdómur einstaklingsins er, þetta mætti kalla ósérhæfða eða almenna líknarmeðferð 

(Doyle o.fl., 2005). Unnt ætti að vera að fá almenna líknarmeðferð þar sem verklag líknarmeðferðar er 

ekki í fyrirrúmi, meðal annars í heimahjúkrun, á almennum deildum spítala og hjúkrunarheimilum 

(Radbruch og Payne, 2009). Sérhæfðri líknarmeðferð er hins vegar beitt þegar sjúklingar hafa virka, 

vaxandi og mjög alvarlega sjúkdóma með takmörkuðum horfum (Doyle o.fl., 2005; Radbruch og 

Payne, 2009). Venjulega er eingöngu þörf fyrir sérhæfða líknarmeðferð þegar um er að ræða mörg 

erfið eða óvenjuleg vandamál sem flókið er að draga úr (Doyle o.fl., 2005). Sérhæfð líknarmeðferð er 

veitt á líknardeildum en hana má einnig veita víðar eins og á sjúkradeildum, á heimilum fólks og á 

hjúkrunardeildum. Þar getur sérhæft starfsfólk í líknarmeðferð verið ráðgefandi eins og læknir, 

klínískur sérfræðingur í hjúkrun og aðrir meðlimir líknarteymis (Froggatt o.fl., 2013). 

Líknarmeðferð þarf að byrja strax við sjúkdómsgreiningu, halda áfram og vægi hannar að aukast 

eftir því sem einkenni ágerast og nær dregur lífslokum, sama hver sjúkdómurinn er. Samtímis er þörf á 

að veita stuðning til sjálfsbjargar og sjálfstæðis eftir getu hvers og eins. Allir eiga að geta vænst þess 

að dregið sé úr verkjum og öðrum einkennum og að góð líðan sé höfð í brennidepli. Mikilvægt er að 

takast á við þetta framtíðarverkefni þar sem tímanlega er hugað að því að skapa friðsælt andrúmsloft 

svo sjúklingar með skertar lífslíkur geti lifað og dáið í friði og með virðingu, í návist ástvina sinna, hvar 

sem þeir eru staddir ef það er þeirra ósk. 

 

1.3 Hjúkrunarheimili 

Breytingar hafa orðið á starfsemi íslenskra hjúkrunarheimila á síðustu árum. Umönnun og hlutverk við 

ævilokin hafa vaxið því dvalartími íbúa hefur styst og næstum allir íbúarnir deyja þar (Ársæll Jónsson 

o.fl., 2005). Í byrjun árs 2012 var heildarfjöldi hjúkrunarrýma á Íslandi 2.366 talsins auk 148 rýma sem 

ætluð voru til endurhæfingar fyrir yngri vistmenn og sérstakra geðrýma. Þegar reiknuð er þörf fyrir 

hjúkrunarrými kemur fram að umtalsverður skortur er á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða á 
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höfuðborgarsvæðinu (Velferðaráðuneytið, 2013a). Í lok árs 2012 voru 850 einstaklingar í heildina á 

biðlista en það eru 12% fleiri en árið á undan (G. Auður Harðardóttir, Kristinn Jónsson, Lilja Bjarklind 

Kjartansóttir og Sigríður Egilsdóttir, 2013). Gera má ráð fyrir að þessi skortur á hjúkrunarrýmum valdi 

því að margir bíði í dýrum plássum á Landspítala eða við erfiðar aðstæður í heimahúsum með 

tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið og óöryggi fyrir sjúklinga og aðstandendur. 

Hjúkrunarheimili eru heimili fyrir aldraða og aðra einstaklinga sem þurfa á langvarandi 

hjúkrunarþjónustu að halda og geta ekki lengur búið á eigin heimili með stuðningi. Þar er þeim tryggð 

búseta til æviloka nema breyttar aðstæður gefi kost á öðru. Forsenda flutnings á hjúkrunarheimili er 

gilt færni- og heilsumat fyrir einstaklinginn. Hlutverk hjúkrunarheimilis er að veita viðeigandi heilbrigðis- 

og félagsþjónustu og aðstoð við daglegar athafnir byggða á þörfum hvers og eins, með áherslu á 

bestu mögulegu lífsgæði (Velferðarráðuneytið, 2013b). Á hjúkrunarheimilum er mikilvægt að íbúarnir 

viðhaldi sjálfsmynd sinni, haldi sambandi við mikilvægt fólk í lífi sínu, séu sáttir í sál og líkama og við 

kringumstæður sem þeir búa við (Hallberg, 2006). 

Hafa þarf hugfast að aldraðir eru oftar með mörg heilbrigðisvandamál en stöku einkenni og öldrun 

fylgja líkamsbreytingar sem hver einstaklingur skynjar á sinn hátt. Bent hefur verið á almenna hræðslu 

við dauðann, hvernig hann beri að, mikilvægi félagslegs nets og óttann við að verða aðskilinn 

ástvinum sínum og athöfnum sem gáfu lífinu merkingu. Aldraðir geta því verið að syrgja margt þegar 

þeir flytjast á hjúkrunarheimili og þarfnast nærveru og tíma starfsfólks sem oft er lítill (Hallberg, 2006). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að starfsfólkið er mikilvægur þáttur í því hvernig árangur 

þjónustunnar er. Þekking og viðhorf starfsfólks hafa áhrif á hvernig einkennameðferð er sinnt 

(Achterberg, Pot, Scherder og Ribbe, 2007). Einnig auka menntun starfsmanna og lítil 

starfsmannavelta marktækt gæði þjónustu hjúkrunarheimila, sérstaklega með tilliti til aukinnar virkni og 

að draga úr þrýstingssárum og þyngdartapi (Bostick, Rantz, Flesner og Riggs, 2006). Fyrir gæði 

þjónustunnar er því mikilvægt að ráða hæft starfsfólk á hjúkrunarheimili, viðhalda og efla nærandi 

starfsumhverfi ásamt því að gera árangursmælingar og nýta niðurstöðurnar við umbætur. Á íslenskum 

hjúkrunarheimilum er RAI-mælitækið notað. Markmiðið með notkun RAI er að stuðla að 

einstaklingsmiðaðri þjónustu, auka öryggi og gæði meðferðar. Niðurstöðurnar eru einnig notaðar við 

eftirlit og umbótaverkefni ásamt ákvörðun um greiðslur til hjúkrunarheimila (Embætti landlæknis, 

2014c). 

 

1.4 Heilsufar, færni, einkenni og þarfir 

Margir íbúar á hjúkrunarheimilum deyja af völdum langvinnra sjúkdóma hjarta- og æðasjúkdóma, 

langvinnra lungnasjúkdóma, sykursýki, krabbameins og heilabilunar og hafa oft búið við langvarandi 

skerta færni og margþætt heilsufarsvandamál. Þó flest andlát verði meðal aldraðra er lítið talað um 

sérstakar þarfir þeirra við lífslok (Hall, Petkova o.fl., 2011). Lítil athygli hefur beinst að 

einkennameðferð fyrir fólk með aðra sjúkdóma heldur en krabbamein. Þegar einkenni fólks með 

krabbamein, alnæmi, hjartasjúkdóma, langvinna lungnasjúkdóma, hjartasjúkdóma og nýrnasjúkdóma 

á lokastigi hafa verið skoðuð kemur í ljós að yfir 50% fólks með hvern þessara sjúkdóma hafði 

einkenni um verki, mæði og þreytu (Solano, Gomes og Higginson, 2006). Hafa ber í huga að 
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einkennamat getur verið flókið meðal aldraðra vegna skerðingar á vitrænni getu og skynjun og því er 

mikilvægt að þróa líknarmeðferð til að mæta flóknum þörfum þeirra (Hall, Petkova o.fl. 2011). 

Algeng einkenni sjúklinga með lífshættulega eða langvinna sjúkdóma eru: „Verkir, kvíði og 

þunglyndi, þreyta, lystarleysi og megrun, vökvaþurrð, hægðatregða, niðurgangur, ógleði og uppköst, 

andnauð, kláði og óráð“ (Landspítali, 2009, bls. 12). Fram kom í niðurstöðum Addington-Hall, Altmann 

og McCarthy (1998) að síðustu æviárin fundu aldraðir fyrir verkjum, langvarandi lystarleysi, depurð, 

óráði og hægðatregðu sem eru meðal þeirra einkenna sem fram koma í klínískum leiðbeiningum um 

líknarmeðferð og auk þess áttu þeir í erfiðleikum með svefn, og þvag- og hægðaleka. Algeng einkenni 

meðal aldraðra eins og vitglöp, óráð, föll og þvagleki, falla venjulega ekki undir einkenni lífshættulegra 

sjúkdóma en eru líkleg til að draga úr lífsánægju og mikilvægt að sinna þeim vel eins og öðrum 

einkennum (Kapo, Morrison og Liao, 2007). Þrjú algengustu einkenni aldraðra, sem eru að dauða 

komnir, eru andþyngsli, verkir og óráð (Derby, O´Mahony og Tickoo, 2010; Froggatt o.fl., 2013). Til að 

ná sem bestum árangri við að bæta gæði þjónustu fyrir aldraða er þörf á að fagfólk við 

öldrunarþjónustu og líknarmeðferð komi að þjónustunni með sína sérþekkingu og vinni saman (Arnold 

og Jaffe, 2007). 

Það sem sjúklingar, fjölskylda og heilbrigðisstarfsfólk telja mikilvægast við lífslok eru verkjameðferð 

og önnur meðferð einkenna, samskipti við lækninn sinn, undirbúningur fyrir andlát og að hafa þá 

tilfinningu að hafa lokið við það mikilvægasta (Steinhauser o.fl., 2000). Því er mikilvægt að meta 

einkenni og veita síðan viðeigandi meðferð á hjúkrunarheimilum og annarsstaðar en því miður er það 

oft ekki athugað fyrr en lífslok nálgast (Derby o.fl., 2010). Ófullnægjandi verkjamat og verkjameðferð á 

hjúkrunarheimilum er útbreiddur vandi og hátt hlutfall íbúa á hjúkrunarheimilum hafa vitglöp sem valda 

hindrunum við einkennamat og meðferð við einkennum (Derby o.fl., 2010; Fries, Simon, Morris, 

Flodstrom og Bookstein, 2001). Einkennamati og meðferð annarra einkenna er ekki alltaf 

forgangsraðað, einnig er tregða við að nota ópíóða fyrir aldraða vegna kunnáttu- og reynsluleysis og 

hræðslu við að flýta dauða (Derby o.fl., 2010). 

Í niðurstöðum rannsóknar, sem gerð var á árunum 1996-2006, meðal íbúa sem voru nýlega fluttir á 

hjúkrunarheimili á Íslandi, kom fram að marktækt meira varð um verki er leið á tímabilið eða frá 29,6% 

til 40,9% og heilsan varð óstöðugri (Hjaltadóttir, Hallberg, Ekwall og Nyberg, 2012). Gögn frá árinu 

2009 sýndu meðal annars háa tíðni þunglyndis (49,4%) og litla eða enga virkni (52,5%) (Hjaltadóttir, 

Ekwall og Hallberg, 2012). Þörf er á að meta einkenni, draga úr verkjum og vinna í að bæta andlega 

líðan og byrja á því strax við komu á hjúkrunarheimili. Þekking og viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til 

verkjamats og meðferðar er grundvöllur þess að draga úr verkjum aldraðra (Achterberg o.fl., 2007) og 

það bendir til að fræðsla, þjálfun og stuðningur við starfsfólk geti dregið úr þjáningum og bætt líðan 

íbúa hjúkrunarheimila. Áríðandi er að meta færni, einkenni og þarfir íbúa á hjúkrunarheimilum þegar 

þeir flytja inn og síðan samfellt á meðan þeir búa þar, til þess að hægt sé að fyrirbyggja eða draga úr 

einkennum og veita þá hjúkrunarmeðferð sem þörf er á. Lykillinn að árangursríkri meðferð á 

hjúkrunarheimilum er því alltaf hæft starfsfólk sem hefur öðlast innsæi með menntun og reynslu. 
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1.5 Lífslíkur íbúa á hjúkrunarheimilum 

Hlutfall aldraðra, sem deyr á hjúkrunarheimilum, hefur hækkað mikið og aðeins örfáir íbúar 

hjúkrunaheimila deyja á sjúkrahúsi (Ársæll Jónsson o.fl., 2005). Að sama skapi eykst hlutverk 

starfsfólks á hjúkrunarheimilum við umönnun og meðferð við ævilok. Á árunum 1996-2006 var 

tæplega þriðjungur íbúa látinn innan árs frá komu á íslensk hjúkrunarheimili, 43,4% innan tveggja ára 

og 53,1% innan þriggja ára og meðal ævilengd á hjúkrunarheimilum var 31 mánuður (Hjaltadóttir, 

Hallberg o.fl., 2012). 

Erfitt er að spá fyrir um sex mánaða lífslíkur meðal aldraðra sem hafa ekki illkynja sjúkdóma, en 

þörf er á að þekkja einkenni sem benda til skertra lífslíka til að bæta líknarmeðferð fyrir þennan hóp. 

Vandinn við að spá fyrir um lífslíkur veldur einnig örðugleikum við að ræða dauðann (Derby o.fl., 

2010). Í niðurstöðum fræðilegs yfirlits yfir viðeigandi tíma fyrir upphaf líknarmeðferðar aldraðra kom 

fram að það sem helst bendir til að lífslíkur séu að styttast eru aukin vangeta við daglegar athafnir, 

fjölkvillar, lélegt næringarástand, þyngdartap, óeðlileg lífsmörk og niðurstöður rannsóknarprófa. 

Sjúkdómar, sem benda til skertra lífslíka eru, heilabilun, langvinnir lungnasjúkdómar og hjartabilun. 

Engin rannsókn laut að tenglum milli lífslíka og líknarmeðferðar meðal aldraðra sem höfðu ekki 

krabbamein (Coventry, Grande, Richards og Todd, 2005). Í niðurstöðum Hjaltadóttur, Hallberg, Ekwall 

og Nyberg (2011) kom fram að þeir íbúar, sem dóu innan árs frá komu á hjúkrunarheimili, voru í 

upphafi með aukna verki, aukið þunglyndi og minni félagslega getu en aðrir íbúar. 

Aldraðir eru misleitur hópur með ólíkt sjúkdómsferli og þarfir (Kapo o.fl., 2007). Hrumum öldruðum 

og heilabiluðum hrakar oft nokkuð jafnt og þétt á löngum tíma á meðan sjúklingar með krabbamein lifa 

oft ágætu lífi í ákveðinn tíma með sjúkdómnum en hrakar síðan hratt undir ævilokin þannig að það er 

oft augljóst þegar líður að lífslokum. Sjúklingar með alvarlega hjarta- og lungnabilun ganga oft í 

gegnum nokkur tímabil sem sjúkdómurinn versnar en ná sér svo aftur á strik, þannig getur verið erfitt 

að vita hvenær síðasta versnunin er og stefnir í lífslok (Murray, Kendall, Boyd og Sheikh, 2005). Á 

mynd 3 má sjá þessa ólíku ferla sem þarf að taka tillit til við umönnun aldraðra, og hjálplegt getur verið 

að útskýra fyrir sjúklingnum og aðstandendum hverju búast má við. Mikilvægt er að sinna breytilegum 

þörfum íbúa af sveigjanleika miðað við einkenni og færni þeirra á hverjum tíma. 
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Mynd 2. Sjúkdómsgangur ólíkra sjúkdóma hjá öldruðum. (Linn og Adamson, 2003, bls. 8) 

 

1.6 Líknarmeðferð aldraðra 

Algengur misskilningur er að líknarmeðferð eigi aðeins við þegar lífslok nálgast, en þó að dauðinn sé 

ekki yfirvofandi, þegar einstaklingur flytur á hjúkrunarheimili, eru meiri líkur en minni á að íbúinn deyi 

þar. Þessi staðreynd ýtir enn frekar undir þörf fyrir líknarmeðferð (Hall, Kolliakou o.fl., 2011). 

Líknarmeðferð nær yfir tímann frá því að sjúklingur kemur á hjúkrunarheimilið, yfir tímabilið sem hann 

dvelur þar og við lífslok (Carlson, Lim og Meier, 2011). Ein helsta hindrun þess að veita líknarmeðferð 

á hjúkrunarheimilum er talin vera misskilningur þess efnis að meðferðin fari ekki vel með 

endurhæfingaráherslum hjúkrunarheimila (Carlson o.fl., 2011). Áhersla á endurhæfingu ætti ekki að 

vera hindrun fyrir líknarmeðferð því að auk þess að beina sjónum sínum að stuðningi við sjúklinga og 

aðstandendur í gegnum veikindin og sorgina er eitt af markmiðunum að hjálpa fólki að vera eins virkt 

og hægt er til æviloka (Hall, Kolliakou o.fl., 2011) því má segja að endurhæfing sé hluti 

líknarmeðferðar. Í klínískum leiðbeiningum um líknarmeðferð segir að aðstæður þar sem 

líknarmeðferð geti haft aukið vægi séu meðal annars þegar um er að ræða hruma, fjölveika aldraða og 
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sjúklinga með heilabilun (Landspítali, 2009). Niðurstöður rannsókna benda til að meiri þörf sé fyrir 

líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum en nú er veitt (Hjaltadóttir o.fl., 2011; Jónbjörg Sigurjónsdóttir, 

Helga Jónsdóttur, Birna Flygering og Helga Bragadóttir, 2013). 

Algeng skilgreining líknarmeðferðar aldraðra er meðferð við heilsufarsvanda langt genginna 

sjúkdóma þar sem batahorfur eru takmarkaðar og áherslan er á að bæta líðan. Grundvallarþættir 

öldrunarlæknisfræði og líknarmeðferðar eru sameinaðir með því að leggja áherslu á öldrunarmat, 

meðferð líkamlegra og andlegra einkenna þar sem tekið er tillit til félagslegra, trúarlegra siðferðislegra 

þátta auk umhverfisþátta. Áhersla er á að greina einkenni, sjúkdóma, milliverkun sjúkdóma og 

mikilvægi öruggra lyfjafyrirmæla. Samskiptafærni er mikilvæg við samræður og upplýsingagjöf til 

aldraðra sjúklinga og fjölskyldna þeirra með áherslu á sjálfræði og þátttöku í ákvarðanatöku. 

Þverfaglegt teymi, sem sniðið er að þörfum aldraðra og fjölskyldna þeirra, þarf að vera til staðar og 

sérstaklega þarf að vanda til við flutning innan og milli þjónustueininga með góðri upplýsingagjöf 

(heimili, hjúkrunarheimili, líknardeild og sjúkrahús). Þegar dregur að lífslokum er fjölskyldum boðið 

stuðningskerfi til að hjálpa við úrvinnslu ef þörf er á (Pautex o.fl., 2010). Þrátt fyrir þennan góða 

ásetning þjást margir aldraðir að óþörfu vegna vanmats og vanmeðhöndlunar á vandamálum þeirra og 

vöntunar á líknarmeðferð (Davies og Higginson, 2004). 

Reynolds, Henderson, Schulman og Hanson (2002) segja frá rannsókn Engle frá 1998 þar sem 

fram kom að mælingar á lífsgæðum íbúa hjúkrunarheimila varða oftast vitræna getu, færni og 

hugarástand ásamt skaðlegum þáttum, eins og þrýstingssárum, vökvaþurrð, notkun fjötra og byltum. 

Með tilliti til fjölda andláta á hjúkrunarheimilum er einnig viðeigandi að rannsaka gæði líknarmeðferðar 

við þessar aðstæður (Reynolds o.fl., 2002). Á mynd 3 sést hvernig heilsufar, færni, einkenni og þarfir 

íbúa hafa áhrif hvað á annað. Því er mikilvægt að horfa heildrænt á einstaklinginn og rannsaka alla 

þættina. 

 

Mynd 3. Heilsufar, færni, einkenni og þarfir íbúa hjúkrunarheimila og áhrif þessara þátta hvers 
á annan. 

Markmið líknarmeðferðar fela í sér mikilvæg atriði fyrir íbúa hjúkrunarheimila með flókin og alvarleg 

veikindi til að draga úr verkjum og öðrum einkennum, efla samskipti, ákvarðanir varðandi 

meðferðarmarkmið, undirbúning fyrir andlát og stuðning við aðstandendur (Carlson o.fl., 2011). Góð 
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samskipti við sjúkling og aðstandendur eru forsenda þess að hægt sé að meta skilning og vilja 

varðandi meðferðarmarkmið, trúarleg, menningarleg og andleg gildi. Samræðurnar eru stundum við 

þann aldraða en oftar við fjölskylduna og teymið (Glass, Cluxton og Rancour, 2010). Mikilvægt er að 

samræður varðandi meðferðarmarkmið eigi sér stað nógu snemma svo sjúkingurinn geti sjálfur lýst 

óskum sínum og væntingum varðandi meðferð á komandi tímum áður en vitrænni getu hrakar. Þetta 

getur dregið úr bráðavanda, fækkað bráðaákvörðunum og minnkað álag á fjölskyldu og 

heilbrigðisstarfsfólk ásamt því að hægt er að virða óskir sjúklingsins (Kapo o.fl.,2007). Í sama streng 

tekur Hallberg (2006) og bendir á hve mikilvægt er að tala við aldraða um mismunandi óskir þeirra, sýn 

á dauðann og andlátsferlið svo hægt sé að veita þeim bestu mögulega þjónustu og tryggja góða líðan. 

Af þessu má álykta að líknarmeðferð þar sem lögð er áhersla á einkennameðferð, sálfélagslega og 

tilvistarlega þætti, sé viðeigandi fyrir langtímaumönnun aldraðra – ekki einungis við lífslok þeirra. 

 

1.7 Upplýsingasöfnun varðandi gæði, öryggi og hagkvæmni 

Upphaf gæða og útkomumælinga í hjúkrun má rekja til Florence Nightengale sem lagði áherslu á að 

auka gæði hjúkrunar og mæla árangur hjúkrunar. Hún safnaði upplýsingum og greindi á tölfræðilegan 

hátt ákveðna þætti sem höfðu áhrif á bata sjúklinga og hvernig hreinlæti lækkaði dánartíðni (Montalvo 

og Dunton, 2007). Mikil umræða hefur verið í allri heilbrigðisþjónustu um kostnað, gæði, árangur og 

afköst síðan árið 1990. Þessi áhugi er tengdur auknum kröfum stjórnenda um mælanleika (Biron, 

Richer og Ezer, 2007). Mikilvægt er að nýta fjármuni sem best og sýna þarf með skýrum hætti þegar 

þörf er á kostnaðarsömum umbótum við að auka gæði og öryggi. 

Rekstur velferðarþjónustu þarf að byggjast á virkri gæða- og árangursstjórnun. Á Íslandi hefur verið 

stuðst við hugmyndafræði Donabedians varðandi gæðaþjónustu í heilbrigðiskerfinu þar sem 

markmiðið er að auka gæði öryggi og hagkvæmni (Velferðarráðuneytið, 2013b). Upplýsingar, sem 

draga má ályktanir af um gæði þjónustu, varða skipulag, framkvæmd og árangur. Þessir þættir hafa 

áhrif hver á annan og ekki er hægt að taka einn þátt út án þess að það komi niður á hinum 

(Donabedian, 1988/1997). Skipulag er einkenni starfseminnar og í því felst allt umhverfi þjónustunnar. 

Mikilvægir þættir skipulagsins eru stjórnkerfið, fjármagn, tækjabúnaður ásamt þekkingu, færni, 

samsetningu og nýtingu mannafla. Heilbrigðisþjónustan miðar að því að auka gæði, draga úr kostnaði 

og veita þjónustu byggða á gagnreyndri þekkingu. Það er í höndum stjórnenda að umhverfið styðji við 

góða starfshætti og viðeigandi búnaður og mannafli sé til staða (Donabedian, 1988/1997). 

Framkvæmd snýr að því hvað gert er til að veita þjónustuna, eins og verkferlar og verklag, til að meta 

þörf fyrir þjónustu, veita meðferð og tryggja um leið öryggi og gæði þjónustunnar. Meðferðin, sem veitt 

er, ræðst af þekkingu og viðhorfi heilbrigðisstarfsfólks, færni þess í samskiptum við sjúklinga og 

fjölskyldur þeirra (Donabedian, 1988/1997). Árangur segir til um hvaða áhrif þjónustan hefur á heilsu 

sjúklinga og fjölskyldur. Árangur þarf að skoða reglulega og upplýsingarnar nýtast stjórnendum til að 

meta gæði þjónustu og til að sjá hvort markmiðum hafi verið náð miðað við gæðastaðla sem settir hafa 

verið (Donabedian, 1988/1997). Gæðavísar eru mælikvarðar til að fylgjast með og meta gæði þjónustu 

(Montalvo og Dunton, 2007; Morris, Murphy og Nonemaker, 1997). Embætti landlæknis nýtir 

niðurstöður gæðavísa og annarra upplýsinga úr RAI-mælitækinu til að hafa eftirlit með því að þjónusta 
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hjúkrunarheimila standist þær kröfur sem gerðar eru til hennar. Ef niðurstöður gæðavísa, sem eru hluti 

af mælitækinu, eru ekki undir efri viðmiðunarmörkum er farið í umbótastarf (Embætti landlæknis, 

2014c) Þekking, sem fæst með upplýsingum eins og úr RAI-mælitækinu, er mikilvæg við 

skipulagningu og stjórnun þeirrar fjölþættu þjónustu sem er á hjúkrunarheimilum. Jafnframt er hún 

mikilvæg til að bregðast við breytingum sem verða á heilsufari þeirra sem þiggja þjónustuna. Þannig 

þarf að skoða með hliðsjón af hugmyndafræði Donabedians, Henderson og líknarmeðferðar hvernig 

bæta má þjónustu sem veitt á hjúkrunarheimilum. 

 

1.8 Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á heilsufar, færni, einkenni og hjúkrunarþarfir íbúa á 

hjúkrunarheimilum sem hafa hálfs árs lífslíkur eða minna og bera saman við aðra íbúa 

hjúkrunarheimila. Viðfangsefnið hefur ekki verið kannað áður hér á Íslandi en niðurstöðurnar geta 

gefið þekkingu og vísbendingar sem eru mikilvægar varðandi skipulagningu og stjórnun 

hjúkrunarheimila. Þær geta verið hjálplegar við að skilgreina þarfir íbúanna fyrir líknarmeðferð, 

mönnunarlíkan og fræðsluþarfir starfsfólks með það að leiðarljósi að auka gæði, öryggi og hagkvæmni 

á hjúkrunarheimilum. 

Í rannsókninni var leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er heilsufar, færni, einkenni 

og þarfir íbúa á hjúkrunarheimilum á Íslandi sem hafa hálfs árs lífslíkur eða minna í samanburði við 

aðra íbúa? Eftirfarandi þættir eru skoðaðir:  

 Bakgrunnsupplýsingar 

 Verkir  

 Þunglyndi og kvíði  

 Svefn og þreyta 

 Næring og vökvaþurrð 

 Útskilnaður 

 Öndun 

 Óráð 

 Vitræn færni 

 Félagsleg virkni og færni við daglegar athafnir 

 Heilsufar og meðferðarákvarðanir  
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2 Aðferð 

Rannsóknin, sem hér eru gerð skil, er megindleg afturvirk og lýsandi (e. retrospective descriptive 

design). Með þessu rannsóknarsniði er talið gagnlegt að lýsa tengslum milli breyta frekar en gefa til 

kynna orsakasamhengi (Polit og Beck, 2012). Rannsóknarsniðið er valið í þeim tilgangi að varpa ljósi 

á tengsl ýmissa breyta við lífslíkur íbúa á hjúkrunarheimilum, skoða hvort tengslin eru tölfræðiega 

marktæk og setja fram tilgátur sem síðan má nota til frekari rannsókna. 

 

2.1 Úrtak 

Mat þar sem gögnum er safnað fyrir gagnasafn-MDS er gert fyrir alla íbúa á íslenskum 

hjúkrunarheimilum með ákveðnu millibili. Gögn úr síðasta MDS-mati hvers íbúa árið 2012 var notað en 

undanskilið var fyrsta mat sem gert er skömmu eftir flutning íbúa á hjúkrunarheimili. Þeir sem fluttu inn 

á hjúkrunarheimili í lok árs eru því ekki í úrtakinu. Samtals er þetta mat 2.337 íbúa allra 

hjúkrunarheimila á Íslandi, 1532 (65,55%) kvenna og 805 (34,45%) karla, meðalaldur var 84,67 ár. 

 

2.2 Mælitæki 

RAI er þverfaglegt mælitæki útbúið til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa á hjúkrunarheimilum. 

Upphaf RAI hér á landi var forprófun þess árið 1994 (Pálmi V. Jónsson o.fl., 1997). Matið er gert 

þrisvar á ári og einnig þegar breytingar verða á heilsufari íbúans. Þegar matið er gert er rætt við 

viðkomandi íbúa og stuðningsaðila, starfsfólk sem sinnir viðkomandi og fyrirliggjandi skráðar 

upplýsingar nýttar (Morris o.fl., 1997). Hjúkrunarfræðingar, sem aflað hafa sér sérstakrar kunnáttu til 

að gera matið bera ábyrgð á skráningu þess (Embætti landlæknis, 2014c). Um mælitækið er 

fjölþjóðlegt samstarf (e. Inter-RAI) í meira en 30 löndum sem hefur það markmið að bæta þjónustu og 

líðan einstaklinga með fötlun eða læknisfræðileg vandamál með samfelldu alhliða matskerfi. 

Samstarfið eflir þjónustu og stefnu sem byggð er á gagnreyndri þekkingu frá ýmsum heilbrigðis- og 

félagsvettvangi. Þó að hvert mælitæki sé gert fyrir ákveðinn hóp einstaklinga eru þau sniðin til að 

vinna saman og mynda samþætt kerfi upplýsinga sem auðveldar notkun fyrir einstaklinga sem flytjast 

milli þjónustukerfa (InterRAI, 2014a). 

Gagnasafn-MDS inniheldur um 400 atriði sem lýsa heilsufari og hjúkrunarþörfum íbúa á 

hjúkrunarheimilum og á því byggjast aðrir þættir mælitækisins. Til þess að valda ekki misskilningi er 

rétt að geta þess að á Íslandi hefur gagnasafn-MDS oft verið kallað „RAI-mat“. Auk gagnasafns-MDS 

samanstanda mælingar RAI-mats af matslyklum, gæðavísum og álagsmælingum (Embætti 

landlæknis, 2014c). Hluti mælitækisins, sem er notaður í þessari rannsókn, er gagnasafn-MDS ásamt 

kvörðum sem eru reiknaðir út frá gagnasafninu. Með notkun RAI-mats má auka öryggi og gæði 

meðferðar ásamt því að stuðla að einstaklingsmiðaðri þjónustu. (Embætti landlæknis, 2014c). 

Mælitækið er vissulega gagnlegt þó að bent hafi verið á dæmi þar sem það tekur ekki tillit til áherslna 

líknarmeðferðar þar sem t.d. þyngdartap er túlkað sem verri niðurstaða í RAI í stað þess að líta á það 

sem upphafið að eðlilegri hnignun (Carlson o.fl.,2011). 
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2.2.1 Kvarðar 

Ýmsir kvarðar tilheyra hverju RAI-mælitæki, þeir eru settir saman úr ákveðnum breytum úr gagnasafni-

MDS og notaðir til að meta heilsufar einstaklinga (InterRAI, 2014c). Eftirfarandi kvarðar eru notaðir í 

þessu verkefni: 

Langur ADL-kvarði (e. ADL long scale) er útbúinn fyrir íbúa með meðal eða mikla vitræna 

skerðingu og flokkar færni til athafna daglegs lífs. Hann sýnir núll þegar einstaklingurinn er sjálfbjarga 

og fer upp í 28 þegar einstaklingurinn er algjörlega háður öðrum með daglegar athafnir. Kvarðinn hefur 

sýnt gildi sitt bæði í klíník og rannsóknum (Carpenter, Hastie, Morris, Fries og Ankri, 2006; InterRAI, 

2014c; Morris, Fries og Morris, 1999). 

Lífskvarði (e. The Changes in Health, End-Stage Disease, Signs, and Symptoms Scale) var settur 

fram til að bera kennsl á óstöðugleika heilsufars íbúa hjúkrunarheimila og spáir þannig fyrir um 

lífslíkur. Kvarðinn er frá núll, sem þýðir enginn óstöðugleiki, og upp í fimm sem merkir mjög mikinn 

óstöðugleika heilsufars (Hirdes, Frijters og Teare, 2003; InterRAI, 2014c). 

Þunglyndiskvarði (e. Depression Rating Scale) er notaður til að skima eftir þunglyndi. Kvarðinn 

sýnir núll þegar ekkert þunglyndi mælist en hækkar eftir því sem þunglyndið er alvarlegra upp í 14, þar 

sem þrír merkir vægt þunglyndi en 14 merkir mjög alvarlegt þunglyndi (Burrows, Morris, Simon, Hirdes 

og Phillips, 2000; InterRAI, 2014c). 

Verkjakvarði (e. Pain Scale) gefur til kynna tíðni og styrk verkja íbúa á hjúkrunarheimilum. Kvarðinn 

er frá núll til þriggja þar sem núll er enginn verkur og þrír óbærilegir verkir (Fries o.fl., 2001; InterRAI, 

2014c). 

Vitrænn kvarði (e. The Cognitive Performance Scale) sameinar upplýsingar um minni, meðvitund 

og virkni. Kvarðinn er frá núll, sem þýðir óskert vitræn geta, til sex sem er verulega skert vitræn geta 

(InterRAI, 2014c; Morris o.fl., 1994). 

Virknikvarði (e. Index of Social Engagement) sýnir núll þegar viðkomandi ræður ekki við einföldustu 

félagsvirkni en sex þegar mikið frumkvæði er til félagslegrar virkni (Mor o.fl., 1995). 

 

2.2.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Umfangsmiklar prófanir eru gerðar til að tryggja réttmæti og áreiðanleika hverrar útgáfu mælitækisins. 

Niðurstöður rannsókna sýna að gagnasafn-MDS er áreiðanlegt mælitæki fyrir klíník og til rannsókna 

(Morris o.fl., 1990; Hawes o.fl.,1995; InterRAI, 2014a). Af gagnasafninu sýndu 89% af breytum 

viðunandi kappa-áreiðanleikastuðul (>0,4) og 63% sýndu áreiðanleikastuðul >0,6. Af öllum þáttunum 

sýndu þættirnir færni við daglegar athafnir (0,92), vitræn geta (0,88) og stjórn á þvagi og hægðum 

(0,91) hæsta áreiðanleikastuðulinn (Hawes o.fl., 1995). Í rannsókn Mor o.fl., (2003) kom fram að 85% 

þátta í gagnasafninu hafði viðunandi áreiðanleika (kappa>0,6). 

Réttmæti ýmissa hluta gagnasafnsins hefur verið rannsakað og komið hafa mismunandi 

niðurstöður eftir því hvaða þætti mælitækisins er skoðað. Fram hefur komið gott réttmæti til að meta 

færni til daglegra athafna með ADL-kvarða (Morris o.fl., 1999), til að meta vitræna getu á vitrænum 

kvarða (Gruber-Baldini, Zimmerman, Mortimore og Magaziner, 2000) og til að meta félagslega 
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þátttöku íbúa með virknikvarða (Mor, o.fl., 1995). Rannsóknir hafa sýnt að lífskvarði spáir fyrir um 

óstöðugleika heilsufars (Hirdes o.fl., 2003) en þörf er á að rannsaka betur réttmæti þunglyndiskvarða 

(McCurren, Dowe, Rattle og Looney, 1999; Burrows o.fl., 2000) og verkjakvarða (Fisher o.fl., 2002). 

 

2.3 Framkvæmd og tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Gögnin, sem notuð voru í rannsókninni, eru fengin úr RAI-gagnagrunni sem Embætti landlæknis hefur 

umsjón með. Gerður var samanburður á íbúum hjúkrunarheimila sem höfðu hálfs árs lífslíkur eða 

minna og annarra íbúa varðandi heilsufar, færni, einkenni og þarfir þeirra. Íbúar eru metnir með hálfs 

árs lífslíkur eða minna eftir nákvæmt klínískt mat á einstaklingnum og staðfest með greinagóðri 

skráningu sjúkdómssögu og klínískt hrakandi ástandi viðkomandi íbúa (Morris o.fl., 1997). 

Gagnasafnið með um 400 atriðum (sjá viðauka) var skoðað vel og vandlega þegar verið var að velja 

háðu breyturnar. Auk bakgrunnsupplýsinga voru kvarðar og önnur atriði valin með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunni og hugmyndafræðinni að baki rannsókninni (sjá töflu 1). Í mælitækinu voru 

ekki allar breytur sem til þurfti svo hægt hefði verið að kanna fleiri einkenni sem rannsakandi hefði 

viljað mæla, eins og ógleði, kláða og verkjalyfjagjöf. 

Gagnaúrvinnsla fór fram með tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics for Windows, gerð 21.0. Með því 

voru reiknuð út tíðni, miðgildi, spönn, meðaltöl og staðalfrávik. Með lýsandi tölfræði var skoðaður 

munur á íbúum sem höfðu lífslíkur hálft ár eða lengur og annarra íbúa en til þess voru notuð 

marktektarpróf. Marktektarpróf er notað til að meta hvort raunverulegur munur er til staðar í þýði 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Breytur voru yfirleitt notaðar óflokkaðar en einnig flokkaðar og breytan 

aldur var bæði skoðuð óflokkuð og flokkuð. Reiknað var t-próf óháðra hópa þegar fylgibreyturnar voru 

jafnbilabreytur og skoðað hvort marktækur munur væri á staðalfrávikum hópanna. Kí-kvaðrat var 

reiknað þegar fylgibreyturnar voru nafnbreytur eða raðbreytur og borin saman raun- og væntitíðni. Auk 

þess að fjalla um niðurstöður í texta voru þær settar fram með töflum og myndum. Miðað er við 95% 

(p<0,05) og 99% (p<0,001) marktektarmörk en þau gefa til kynna líkurnar á því að sá munur, sem kom 

fram, hafi ekki komið fram fyrir tilviljun (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Í töflu 1 er gerð grein fyrir þeim breytum sem skoðaðar eru úr gagnasafni-MDS og tölfræðiprófum 

sem notuð voru til að svara öllum liðum rannsóknarspurningarinnar: Hvernig eru heilsufar, færni, 

einkenni og þarfir íbúa á hjúkrunarheimilum á Íslandi sem hafa hálfs árs lífslíkur eða minna í 

samanburði við aðra íbúa hjúkrunarheimila? 
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Tafla 1. Þættir rannsóknarspurningar, breytur og tölfræðipróf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókninni var leitast við að fá heildarmynd af tengslum lífslíka íbúa hjúkrunarheimila og heilsufars, 

færni og fjölmargra einkenna og þarfa. Upplýsts samþykkis var ekki aflað þar sem gögnin voru fengin 

úr gagnasafni-MDS en ekki safnað sérstaklega fyrir þessa rannsókn og því ekki rætt við sjúklinga eða 

aðstandendur þeirra. Þetta er viðkvæmur hópur og mikilvægt er að gæta að siðferðislegum álitamálum 

eins og í öðrum rannsóknum. Til þess að fá leyfi fyrir rannsókn þarf hún að vera siðferðislega 

réttlætanleg og hvorki valda þátttakendum skaða né óþægindum (Polit og Beck, 2010). Leyfi fyrir 

rannsókninni voru fengin 6. maí 2013 hjá Embætti landlæknis (leyfisnúmer 1303070/5.6.1/gkg), 22. 

mars 2013 hjá Vísindasiðanefnd (VSNb2013030008/03.15) og 8. maí 2013 hjá Persónuvernd 

(2013030392HKG/--). Meðferð gagnanna er hagað þannig að enginn annar en rannsakandi hefur 

aðgang að þeim og eftir lok þessarar rannsóknar verður þeim eytt í samræmi við reglur 

Vísindasiðanefndar. 

Þættir rannsóknarspurningar og breytur Tegund breyta Tölfræðipróf 

Bakgrunnsupplýsingar: Aldur, kyn, þjóðerni, 
hjúskaparstaða, menntun og síðasti dvalarstaður 

Jafnbilabreyta, 
raðbreytur og 
nafnbreytur 

t-próf óháðra hópa, kí-
kvaðrat, staðalfrávik, 
spönn, meðaltal og 
miðgildi 

Verkir: Verkjakvarði, tíðni, styrkur og staðsetning 
verkja  

Jafnbilabreyta, 
raðbreytur 
nafnbreyta 

t-próf óháðra hópa og 
kí-kvaðrat 

Þunglyndi og kvíði: Þunglyndiskvarði og ýmsar 
vísbendingar um þunglyndi og kvíða 

Jafnbilabreyta og 
raðbreytur 

t-próf óháðra hópa og 
kí-kvaðrat 

Svefn og þreyta: Svefntruflanir, vökutími og 
meðaltími í virkum athöfnum 

Nafnbreyta og 
raðbreytur 

kí-kvaðrat 

Næring og vökvaþurrð: Líkamsþyngdarstuðull, 
vandamál við að tyggja, kyngingarörðugleikar, 
þyngdartap, næringar- og vökvagjöf um æðalegg, 
næringarsonda, uppköst, útskilnaður meiri en 
inntaka og ónóg vökvatekja 

Jafnbilabreyta og 
nafnbreytur 

t-próf óháðra hópa og 
kí-kvaðrat 

Útskilnaður: Hægðatregða, niðurgangur, hægða- 
og þvagleki 

Nafnbreytur og 
raðbreytur 

kí-kvaðrat 

Öndun: Mæði, getur ekki legið flatur vegna 
andþyngsla og notar súrefni 

Nafnbreytur kí-kvaðrat 

Óráð: Ofsjónir, ofskynjanir og ýmsar vísbendingar Nafnbreytur kí-kvaðrat 

Vitræn færni: Vitrænn kvarði, hæfni til að gera sig 
skiljanlegan, hæfni til að skilja aðra og áttun 

Jafnbilabreyta 
raðbreytur og 
nafnbreytur 

t-próf óháðra hópa og 
kí-kvaðrat 

Félagsleg virkni og færni við daglegar athafnir: 
ADL langur kvarði, virknikvarði, aðstoð við 
salernisferðir, aðstoð við hreyfingu í rúmi, 
hafnar umönnun og byltur 

Jafnbilabreytur, 
raðbreytur og 
nafnbreytur 

kí-kvaðrat 

Heilsufar og meðferðarákvarðanir: Lífskvarði, 
sjúkdómar, líknarmeðferð, fyrirmæli um meðferð við 
lífslok og fyrirmæli gegn endurlífgun 

Jafnbilabreyta og 
nafnbreytur 

t-próf óháðra hópa og 
kí-kvaðrat 
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3 Niðurstöður 

Þátttakendum er lýst og niðurstöður eru settar fram í töflum og myndum auk texta þar sem eftirfarandi 

rannsóknarspurningu er svarað: Hvernig er heilsufar, færni, einkenni og þarfir íbúa á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi sem hafa hálfs árs lífslíkur eða minna í samanburði við aðra íbúa? 

Eftirfarandi þættir voru skoðaðir: Bakgrunnsupplýsingar, verkir, þunglyndi og kvíði, svefn og þreyta, 

næring og vökvaþurrð, útskilnaður, öndun, óráð, vitræn færni, félagsleg virkni og færni við daglegar 

athafnir og heilsufar og meðferðarákvarðanir. 

 

3.1 Upplýsingar um bakgrunn íbúa 

Meðalaldur allra þátttakenda í rannsókninni var 84,7 ár (sf=8,22; miðgildi=86) og spannaði 86 ár. 

Yngsti þátttakandinn var 20 ára og sá elsti 106 ára en rúmlega helmingur þátttakenda var á aldrinum 

80-89 ára. Ekki kom fram tölfræðilega marktækur munur á meðalaldri þeirra 111 íbúa sem voru með 

áætlaðar hálfs árs lífslíkur eða minna (M=87,62, sf=6,96) og 2225 annarra íbúa (M=84,52, sf=8,25). 

Kynjaskiptingin var 1532 (65,6%) konur og 805 (34,4%) karlar. 

Hlutfallslega voru fleiri með skráðar áætlaðar skemmri lífslíkur í elsta flokki aldurs (90 ára og eldri) 

eða 46,8% samanborið við 27,1% íbúa með lengri lífslíkur (p<0,001). Ekki reyndist tölfræðilega 

marktækur munur á hópunum hvað varðaði hlutfall kynja, hjúskaparstöðu, menntun eða hvaðan þeir 

komu eins og fram kemur í töflu 2. Einnig voru of fáir einstaklingar í hóp til að dreifing yrði nægjanleg 

varðandi þjóðerni. 
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Tafla 2. Lýsing á þátttakendum. 

  
Lífslíkur hálft ár 

eða minna 
Lífslíkur meiri 

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Aldur        

 20-66 ára  2 1,8% 63 2,8%   

 67-79 ára 9 8,1% 423 19,0%   

 80-89 ára 48 43,2% 1136 51,1%   

 90 ára og eldri 52 46,8% 603 27,1% 23,17 <0,001 

Kyn       

 Karl 41 36,9% 764 34,3%   

 Kona 70 63,1% 1461 65,7% 0,32 0,574 

Þjóðerni       

 Íslenskur 111 100,0% 2181 98,2%   

 Af öðru þjóðerni 0 0,0% 40 1,8% 2,03 ógilt 

Hjúskaparstaða       

 Aldrei gifst/kvænst 11 10,0% 267 12,0%   

 Gift/kvæntur 21 19,1% 523 23,6%   

 Ekkja/ekkill 69 62,7% 1190 53,7%   

 Skilin/skilinn að borði og sæng 0 0,0% 28 1,3%   

 Fráskilin/fráskilinn 9 8,2% 164 7,4%   

 Sambúð 0 0,0% 44 2,0% 6,52 0,259 

Menntun        

 Engin skólaganga 2 1,9% 33 1,6%   

 Barnaskólapróf 33 32,0% 719 34,2%   

 Unglingamenntun 14 13,6% 335 15,9%   

 Almenn menntun 14 13,6% 288 13,7%   

 Starfsmenntun 36 35,0% 633 30,1%   

 Háskólamenntun 4 3,9% 93 4,4% 1,39 0,926 

Íbúi kom frá        

 
Eigin heimili án stuðnings 
(heimilishjálp/heimahjúkrun) 11 9,9% 347 15,6%   

 
Eigin heimili með stuðningi 
(heimilishjálp/heimahjúkrun) 37 33,3% 833 37,5%   

 
Þjónustuhúsi (dvalarheimili/ 
sambýli aldraðra) 9 8,1% 167 7,5%   

 Hjúkrunardeild 12 10,8% 311 14,0%   

 Bráðaspítala 35 31,5% 406 18,3%   

 Geðdeild/heimili fyrir vangefna 1 0,9% 30 1,4%   

 Endurhæfingadeild 5 4,5% 93 4,2%   

 Öðrum stað 1 0,9% 35 1,6% 13,89 0,053 
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3.2 Verkir 

Tölfræðilega marktækur munur kom fram á verkjum á verkjakvarða (0-3) á íbúum sem höfðu hálfs árs 

lífslíkur eða minna og hinna með lengri lífslíkur t(119,07)= -7,386, p<0,05. Íbúar með minni lífslíkur 

voru að jafnaði með meiri verki (M=1,83, sf=1,04) en aðrir íbúar (M=1,08, sf=0,94). Munur var bæði á 

tíðni og styrk verkja hjá hópunum tveimur (p<0,001). Eins og fram kemur á mynd 4 höfðu 61,3% íbúa 

með minni lífslíkur verki daglega en 31,2% annarra íbúa höfðu daglega verki. Styrkur verkjanna var 

einnig meiri meðal íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna eins og sjá má á mynd 5. Af þeim voru 

42,7% stundum með mjög slæma eða óbærilega verki í samanburði við 14,8% íbúa með lengri 

lífslíkur. 

 

 

Mynd 4. Tíðni verkja meðal íbúa hjúkrunarheimila í samanburði við áætlaðar lífslíkur þeirra. 

  

 

 

 

Mynd 5. Styrkur verkja meðal íbúa hjúkrunarheimila í samanburði við áætlaðar lífslíkur þeirra. 

 

Marktækur munur kom fram varðandi höfuðverk, verki í mjöðm og verki í mjúkvefjum (p<0,05), 

verki í beinum og aðra verki (p<0,001) eins og sést á mynd 6. Ekki kom fram marktækur munur 

varðandi aðra staðsetningu verkja og því líklegt að hann hafi komið fram fyrir tilviljun. Allar 
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staðsetningar verkja voru algengari meðal íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna en meðal annarra 

íbúa eins og sést á mynd 6. 

 

 

Mynd 6. Staðsetning verkja íbúa hjúkrunarheimila í samanburði við áætlaðar lífslíkur þeirra.  

 

3.3 Þunglyndi og kvíði 

Niðurstöður sem sýndu marktækan mun á samanburði hópanna varðandi þunglyndi og kvíða, eru 

sýndar í töflu 3. Íbúar með áætlaðar hálfs árs lífslíkur eða minna voru samkvæmt t-prófi að jafnaði 

þunglyndari (M=3,33) en þeir sem hafa lengri lífslíkur (M=2,84), t(118,85)= -1,39, p<0,05. Þegar 

vísbendingar um þunglyndi, depurð og kvíða voru skoðaðar kom fram að íbúar með minni lífslíkur 

endurtóku oftar spurningarnar, setningarnar, áhyggjur ótengt heilsu og táruðust og grétu oftar heldur 

en þeir sem voru með lengri lífslíkur (p<0,05). Einnig var meiri afturför á hugarástandi íbúa með minni 

lífslíkur (52,7%) og erfiðara var að hafa áhrif á einkenni depurðar (43,2%) heldur en hjá íbúum með 

lengri lífslíkur (29% og 32,6%) (p<0,001). Þrátt fyrir það kom ekki fram tölfræðilega marktækur munur 

á hópunum varðandi vísbendingu um dapurt áhyggjufullt yfirbragð en rétt rúmlega helmingur allra íbúa 

sýndi ekki dapurt yfirbragð síðustu 30 dagana. Enn fremur var ekki tölfræðilega marktækur munur á 

eftirtöldum vísbendingunum: endurtekur hreyfingar/eirðarleysi, endurtekur kvartanir tengdar 

heilsuleysi, endurtekur að eitthvað hræðilegt gerist, greinir frá óraunhæfum ótta, vanþóknun á sjálfum 

sér, viðvarandi reiði og er með neikvæðar yfirlýsingar. 
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Tafla 3. Samanburður á vísbendingum um þunglyndi og kvíða íbúa hjúkrunarheimila eftir 
áætluðum lífslíkum þeirra. 

 

  

Lífslíkur hálft ár 
eða minna 

Lífslíkur meiri 
en hálft ár 

Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Endurteknar spurningar       

 Kom ekki fram sl. mánuð 61 55,0% 1372 61,7%   

 Kom fram í allt að 5 daga vikunnar 13 11,7% 345 15,5%   

 Kom fram 6-7 daga vikunnar 37 33,3% 507 22,8% 6,82 0,033 

Endurtekur setningar       

 Kom ekki fram sl. mánuð 84 75,7% 1917 86,2%   

 Kom fram í allt að 5 daga vikunnar 11 9,9% 116 5,2%   

 Kom fram 6-7 daga vikunnar 16 14,4% 191 8,6% 9,70 0,008 

Endurtekur áhyggjur ótengdar heilsu       

 Kom ekki fram sl. mánuð 71 64,0% 1490 67,0%   

 Kom fram í allt að 5 daga vikunnar 9 8,1% 300 13,5%   

 Kom fram 6-7 daga vikunnar 31 27,9% 434 19,5% 6,22 0,045 

Grætur, tárast       

 Ekki sýnilegt sl mánuð 100 90,1% 1954 87,9%   

 Sýnilegt í allt að 5 daga vikunnar 5 4,5% 230 10,3%   

 Sýnilegt 6-7 daga vikunnar 6 5,4% 40 1,8% 10,62 0,005 

Viðvarandi dapurt hugarástand        

 Engin breyting á hugarástandi 44 39,6% 945 42,5%   

 Auðvelt að hafa áhrif á einkenni 19 17,1% 554 24,9%   

 Ekki auðvelt að hafa áhrif á 
einkenni 48 43,2% 726 32,6% 6,41 0,041 

Breytingar á hugarástandi        

 Engin breyting 52 47,3% 1507 67,9%   

 Framför 0 0,0% 58 2,6%   

 Afturför 58 52,7% 655 29,5% 28,00 <0,001 

 n M (sf) n M (sf) t-gildi p-gildi 

Þunglyndi       

 Þunglyndiskvarði DRS 111 

3,33 

(3,67) 2225 

2,84 

(3,27) -1,39 0,027 

 

3.4 Svefn og þreyta 

Tölfræðilega marktækur munur kom fram á íbúum hjúkrunarheimila eftir áætluðum lífslíkum varðandi 

svefntruflanir, vökutíma og meðaltíma í virkum athöfnum yfir daginn eins og fram kemur í töflu 4. Alls 

18% íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna áttu við svefntruflanir að stríða 6-7 daga vikunnar í 

samanburði við 10% annarra íbúa (p<0,05). Einungis 32,4% íbúa með minni lífslíkur voru vakandi að 
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morgni, á móti 72% hinna með lengri lífslíkur. Um eftirmiðdaginn voru 45,9% íbúa með minni lífslíkur 

vakandi en 80,4% annarra íbúa. Kvöldin voru með svipuðu sniði, þá vöktu 36,9% íbúa með minni 

lífslíkur en 79,9% íbúa með meira en hálfs árs lífslíkur. Hlutfallslega mun fleiri íbúar með minni lífslíkur 

tóku lítinn eða engan virkan þátt í athöfnum (67,5%) heldur en hinir með lengri lífslíkur (25,6%) 

(p<0,001). 

 

Tafla 4. Samanburður á svefntruflunum og þreytu íbúa hjúkrunarheimila eftir áætluðum 
lífslíkum þeirra. 

  

Lífslíkur hálft ár 
eða minna 

Lífslíkur meiri 
en hálft ár 

Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Svefntruflanir       

 Komu ekki fram sl. mánuð 56 50,5% 1393 62,6%   

 Komu fram í allt að 5 daga 
vikunnar 35 31,5% 609 27,4% 

 
 

 Komu fram 6-7 daga vikunnar 20 18,0% 223 10,0% 9,68 0,008 

Alltaf/oftast vakandi       

 að morgni 36 32,4% 1613 72,5% 81,74 <0,001 

 síðdegis 51 45,9% 1788 80,4% 74,76 <0,001 

 að kvöldi 41 36,9% 1777 79,9% 112,90 <0,001 

Meðaltími í virkum athöfnum       

 Mikill, yfir 2/3 af tímanum 10 9,0% 764 34,4%   

 Þó nokkur, 1/3-2/3 af 
tímanum 26 23,4% 889 40,0%   

 Lítill, minni en 1/3 af tímanum 37 33,3% 505 22,7%   

 Enginn 38 34,2% 65 2,9% 267,89 <0,001 
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3.5 Næring og vökvaþurrð 

Ekki kom fram tölfræðilega marktækur munur á áætluðum lífslíkum íbúa og líkamsþyngdarstuðli, 

t(233)=6,37, p>0,05. Hins vegar, eins og sjá má í töflu 5, var þyngdartap meira meðal þeirra sem 

höfðu hálfs árs lífslíkur eða minna (18,9%) heldur en annarra íbúa (4,4%) (p<0,001). Íbúar með minni 

lífslíkur áttu oftar erfitt að tyggja (52,3%) og einnig glímdu þeir oftar við kyngingarörðugleika (62,2%) 

heldur en íbúar með lengri lífslíkur en hálft ár, en 26,3% þeirra áttu bágt með að tyggja og 19,6% 

stríddu við kyngingarörðugleika (p<0,001). Mjög fáir íbúar höfðu uppköst, 15,3% þeirra sem voru með 

minni lífslíkur og 3,7% þeirra sem voru með lengri lífslíkur. Uppköst ásamt næringu og vökvagjöf um 

æðalegg og næringarsondu voru ekki með gilt kí-kvaðrat próf þar sem of fáir einstaklingar voru í hóp til 

að dreifing yrði nægjanleg og því ekki möguleiki á marktækum samanburði. Íbúar með hálfs árs 

lífslíkur eða minna drukku ekki nægjanlega (47,7%) en meðal þeirra sem voru með lengri lífslíkur voru 

það aðeins (12,6%) (p<0,001). 

Tafla 5. Samanburður á vísbendingum um næringarvandamál og vökvaþurrð íbúa 
hjúkrunarheimila eftir áætluðum lífslíkum þeirra. 

 
Lífslíkur hálft ár 

eða minnar 
Lífslíkur meiri 

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Vandamál við að tyggja 58 52,3% 585 26,3% 35,72 <0,001 

Kyngingaörðugleikar 69 62,2% 435 19,6% 113,46 <0,001 

Þyngdartap 21 18,9% 98 4,4% 46,07 <0,001 

Næringar- og vökvagjöf í 
gegnum æðalegg 6 5,4% 6 0,3% 54,57 Ógilt* 

Næringarsonda  0 0,0% 16 0,7% 0,80 Ógilt* 

Uppköst 17 15,3% 83 3,7% 34,63 Ógilt* 

Útskilnaður er meiri en 
inntaka  21 18,9% 49 2,2% 101,64 Ógilt* 

Ónóg vökvainntaka 53 47,7% 281 12,6% 106,41 <0,001 

*Ógilt kí-kvaðrat vegna of fárra einstaklinga í hóp til að dreifing yrði nægjanleg 

 

3.6 Útskilnaður 

Ekki reyndist vera tölfræðilega marktækur munur á íbúum eftir lífslíkum varðandi hægðatregðu eins og 

fram kemur í töflu 6. Hins vegar voru íbúar með hálfs árs lífslíkur eða minna marktækt oftar með 

niðurgang (23,4%) heldur en íbúar með lífslíkur lengri en hálft ár (14,2%) (p<0.05). Þegar niðurstöður 

varðandi þvag- og hægðaleka voru skoðaðar kom í ljós að hlutfallslega voru fleiri íbúar með hálfs árs 

lífslíkur eða minna alltaf með hægðaleka (34,2%) í samanburði við íbúa með lengri lífslíkur (6,8%), 

(p<0,001). Það sama átti við um þvagleka þar sem 52,3% íbúa með minni lífslíkur voru alltaf með 

þvagleka í samanburði við 18,1% annarra íbúa (p<0,001). 
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Tafla 6. Samanburður á útskilnaði íbúa hjúkrunarheimila eftir áætluðum lífslíkur þeirra. 

 
Lífslíkur hálft ár eða 

minna 
Lífslíkur meiri 

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Hægðatregða 34 30,6% 609 27,4% 0,56 0,455 

Niðurgangur 26 23,4% 316 14,2% 7,19 0,007 

Hægðaleki       

 Full stjórn  8 7,2% 795 35,7%   

 Venjulega full stjórn 22 19,8% 680 30,6%   

 Stundum lausheldni 20 18,0% 388 17,4%   

 Oft lausheldni 23 20,7% 211 9,5%   

 Alger lausheldni 38 34,2% 151 6,8% 170,88 <0,001 

Þvagleki       

 Full stjórn  11 9,9% 377 16,9%   

 Venjulega full stjórn 6 5,4% 442 19,9%   

 Stundum lausheldni 11 9,9% 469 21,1%   

 Oft lausheldni 25 22,5% 535 24,0%   

 Alger lausheldni 58 52,3% 402 18,1% 83,94 <0,001 

 

3.7 Öndun 

Íbúar með hálfs árs lífslíkur eða minna voru mæðnari (59,5%) en aðrir íbúar (37,5%) eins og fram 

kemur í töflu 7. Að jafnaði var algengara meðal íbúa með minni lífslíkur að geta ekki legið flatir vegna 

andþyngsla (35,1%) heldur en hinna sem höfðu lengri lífslíkur (14,1%). Íbúar með minni lífslíkur voru 

einnig oftar með súrefni (33,3%) heldur en aðrir íbúar (4,6%). Tölfræðilega marktækur munur var til 

staðar varðandi alla þættina (p<0,001). 

 

Tafla 7. Samanburður á mæði, andþyngslum og súrefnisnotkun íbúa hjúkrunarheimila eftir 
áætluðum lífslíkum þeirra. 

 
Lífslíkur hálft ár 

eða minna 
Lífslíkur meiri 

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Mæði 66 59,5% 834 37,5% 21,56 <0,001 

Getur ekki legið flatur 
vegna andþyngsla 39 35,1% 314 14,1% 36,43 <0,001 

Notar súrefni 37 33,3% 102 4,6% 156,15 <0,001 
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3.8 Óráð 

Allar nýbyrjaðar eða versnandi vísbendingar um óráð voru að jafnaði algengari meðal íbúa með hálfs 

árs lífslíkur eða minna heldur en hjá öðrum íbúum hjúkrunarheimila, eins og fram kemur í töflu 8. 

Tölfræðilega marktækur munur var til staðar varðandi alla þættina (p<0,001). Einnig kom fram að 

marktækt fleiri með minni lífslíkur voru með ofsjónir (24,3%) og ofskynjanir (63,1%) heldur en íbúar 

með lífslíkur lengri en hálft ár þar sem 9,9% þeirra höfðu ofsjónir og 42,1% ofskynjanir. 

Tafla 8. Samanburður á vísbendingum um óráð, ofskynjanir og ranghugmyndir íbúa 
hjúkrunarheimila eftir áætluðum lífslíkum þeirra. 

  
Lífslíkur hálft ár 

eða minna 
Lífslíkur meiri 

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Verður auðveldlega fyrir truflunum       

 Einkenni ekki til staðar 39 35,1% 759 34,1%   

 Einkenni verið lengi til staðar 49 44,1% 1268 57,0%   

 Einkenni nýbyrjað eða versnandi 23 20,7% 198 8,9% 18,75 <0,001 

Tímabundin breyting á skynjun       

 Einkenni ekki til staðar 56 50,5% 1520 68,3%   

 Einkenni verið lengi til staðar 30 27,0% 568 25,5%   

 Einkenni nýbyrjað eða versnandi 25 22,5% 137 6,2% 45,92 <0,001 

Talar ruglingslega á köflum       

 Einkenni ekki til staðar 40 36,0% 1209 54,3%   

 Einkenni verið lengi til staðar 44 39,6% 850 38,2%   

 Einkenni nýbyrjað eða versnandi 27 24,3% 166 7,5% 43,07 <0,001 

Tímabundinn óróleiki       

 Einkenni ekki til staðar 49 44,1% 1321 59,4%   

 Einkenni verið lengi til staðar 34 30,6% 742 33,3%   

 Einkenni nýbyrjað eða versnandi 28 25,2% 162 7,3% 46,27 <0,001 

Tímabundið sinnuleysi       

 Einkenni ekki til staðar 37 33,3% 1068 48,0%   

 Einkenni verið lengi til staðar 41 36,9% 996 44,8%   

 Einkenni nýbyrjað eða versnandi 33 29,7% 161 7,2% 70,68 <0,001 

Andlegt ástand breytilegt       

 Einkenni ekki til staðar 37 33,3% 893 40,1%   

 Einkenni verið lengi til staðar 47 42,3% 1123 50,5%   

 Einkenni nýbyrjað eða versnandi 27 24,3% 209 9,4% 25,95 <0,001 

Ofskynjanir og ranghugmyndir       

 Ofsjónir 27 24,3% 220 9,9% 23,30 <0,001 

 Ofskynjanir 70 63,1% 936 42,1% 19,01 <0,001 
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3.9 Vitræn færni 

Íbúar hjúkrunarheimila með áætlaðar hálfs árs lífslíkur eða minna höfðu talsvert minni vitræna getu 

samkvæmt vitrænum kvarða (M=4,99) heldur en íbúar með lengri lífslíkur (M=3,32) eins og fram 

kemur í töflu 9. Tölfræðilega marktækur munur var á hópunum bæði varðandi hæfni til að gera sig 

skiljanlega og hæfni til að skilja aðra (p<0,001). Hæfni til að gera sig skiljanlega var að jafnaði minni 

meðal íbúa með minni lífslíkur þar sem þeir skildust að fullu í 10,5% tilvika en til samanburðar skildust 

41,6% annarra íbúa að fullu. Fullan skilning höfðu einungis 3,2% íbúa með hálfs árs lífslíkur eða 

minna og 14,1% íbúa með lengri lífslíkur. Engan eða lítinn skilning höfðu 27,4% íbúa með minni 

lífslíkur og 9,6% annarra íbúa. Lægra hlutfall íbúa með minni lífslíkur voru áttaðir á stað stund og 

persónu eins og sjá má í töflu 9. Tölfræðilega marktækur munur var til staðar með kí-kvaðrat prófi 

varðandi alla þætti áttunar (p<0,001). 

Tafla 9. Samanburður á skilningi, áttun og vitrænni færni íbúa hjúkrunarheimila eftir áætluðum 
lífslíkum þeirra. 

  
Lífslíkur hálft ár 

eða minna 
Lífslíkur meiri  

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Hæfni til að gera sig skiljanlegan       

 Skilst að fullu 10 10,5% 924 41,6%   

 Skilst venjulega 28 29,5% 645 29,0%   

 Skilst stundum 40 42,1% 438 19,7%   

 Skilst sjaldan eða aldrei 17 17,9% 214 9,6% 50,17 <0,001 

Hæfni til að skilja aðra       

 Fullur skilningur 3 3,2% 313 14,1%   

 Venjulega fullur skilningur 18 18,9% 957 43,1%   

 Skilur stundum einföld skilaboð 48 50,5% 738 33,2%   

 Skilur sjaldan/aldrei 26 27,4% 213 9,6% 56,53 <0,001 

Áttun       

 Veit núverandi árstíð 20 18,0% 1145 51,5% 47,36 <0,001 

 Veit staðsetningu herbergis 35 31,5% 1530 68,8% 66,28 <0,001 

 Þekkir nöfn/andlit starfsfólks 35 31,5% 1258 56,5% 26,75 <0,001 

 Áttaður á stað 29 26,1% 1315 59,1% 47,05 <0,001 

 n M (sf) n M (sf) t-gildi p-gildi 

Vitræn geta       

 
Vitrænn kvarði (0-6) 

111 
4,99 

(1,30) 2225 
3,32 

(1,78) -12,97 <0,001 
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3.10 Félagsleg virkni og færni við daglegar athafnir 

Eins og fram kemur í töflu 10 var færni til félagslegrar virkni og daglegra athafna tölfræðilega marktækt 

minni meðal íbúa hjúkrunarheimila með hálfs árs lífslíkur eða minna í samanburði við íbúa með lengri 

lífslíkur (p<0,001). Aðeins einn íbúi (0,9%) með hálfs árs lífslíkur eða minna þurfti enga aðstoð við 

hreyfingu í rúmi og 80,2% þeirra þurftu aðstoð tveggja eða fleiri. Nær fjórðungur íbúa með meira en 

hálfs árs lífslíkur voru alveg sjálfbjarga með hreyfingu í rúmi en 23,6% þurftu aðstoð tveggja eða fleiri. 

Enginn íbúi með minni lífslíkur var sjálfbjarga með salernisferðir né dugði aðstoð við undirbúning en 

73,0% þeirra þurftu aðstoð tveggja eða fleiri og athöfnin var ekki framkvæmd hjá 10,8% hópsins. Um 

fjórðungur íbúa með lengri lífslíkur þurfti enga aðstoð á salerni eða aðeins aðstoð við undirbúning, 

26,2% þeirra þörfnuðust aðstoðar tveggja eða fleiri og athöfnin var ekki framkvæmd hjá 0,5% þeirra. 

Tölfræðilega marktækur munur kom fram bæði varðandi þörf fyrir aðstoð við hreyfingu í rúmi og þörf 

fyrir aðstoð við salernisferðir (p<0,001) (sjá töflu 10). 

Íbúar með hálfs árs lífslíkur eða minna hlutu oftar byltur (27,9%) heldur en íbúar með lengri lífslíkur 

(12,8%), χ2 (1, N=2336)=20,66, p<0,001. Þrátt fyrir minni færni til félagslegrar virkni og daglegra 

athafna og aukinnar byltuhættu höfnuðu íbúar með minni lífslíkur að jafnaði oftar umönnun (43,2%) í 

samanburði við íbúa sem höfðu lengri lífslíkur (24,5%), χ2 (1, N=2336)=25,57, p<0,001. 

 

Tafla 10. Samanburður á félagslegri virkni íbúa hjúkrunarheimila og færni þeirra til daglegra 
athafna eftir áætluðum lífslíkum þeirra. 

  

Lífslíkur hálft ár 
eða minna 

Lífslíkur meiri 
en hálft ár 

Marktektarpróf 

  n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Hreyfifærni í rúmi       

 Engin aðstoð 1 0,9% 549 24,7%   

 Aðstoð við undirbúning 6 5,4% 419 18,8%   

 Aðstoð veitt af einum 15 13,5% 732 32,9%   

 Aðstoð veitt af fleirum 89 80,2% 524 23,6%   

 Athöfn aldrei framkvæmd  0 0,0% 1 0,0% 177,53 <0,001 

Salernisferðir       

 Engin aðstoð 0 0,0% 295 13,3%   

 Aðstoð við undirbúning 0 0,0% 298 13,4%   

 Aðstoð veitt af einum 18 16,2% 1036 46,6%   

 Aðstoð veitt af fleirum 81 73,0% 584 26,2%   

 Athöfn aldrei framkvæmd  12 10,8% 12 0,5% 240,82 <0,001 

 n M (sf) n M (sf) t-gildi p-gildi 

Færni       

 
ADL langur kvarði (0-28) 

111 
26,29 
(3,03) 2225 

16,50 
(8,31) -29,00 <0,001 

 Virknikvarði (0-6) 
111 

0,87 
(1,40) 2225 

2,65 
(2,03) 12,69 <0,001 
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3.11 Heilsufar og meðferðarákvarðanir 

Samanburður var gerður á áætluðum lífslíkum og tíðni ákveðinna sjúkdómsgreininga eins og sjá má á 

mynd 1. Að jafnaði höfðu fleiri íbúar með minni lífslíkur sjúkdómsgreiningar sem skoðaðar voru að 

undanskildum Alzheimersjúkdómi og þunglyndi sem hlutfallslega fleiri íbúar með lífslíkur lengri en hálft 

ár höfðu. Munur var til staðar á áætluðum lífslíkum íbúa varðandi sjúkdómsgreiningarnar: hjartabilun, 

vitglöp önnur en Alzheimer, krabbamein (p<0,001), hjartsláttartruflanir og nýrnabilun (p<0,05). Ekki 

kom fram tölfræðilega marktækur munur á áætluðum lífslíkum og hjartasjúkdómum vegna blóðþurrðar, 

Alzheimersjúkdóms, Parkinsonsjúkdóms, kvíða, þunglyndis eða lungnasjúkdóma. Lungnabólga var 

með ógilt kí-kvaðrat próf þar sem of fáir einstaklingar voru í hóp til að dreifing yrði nægjanleg. 

 

 

Mynd 7. Tíðni sjúkdómsgreininga íbúa hjúkrunarheimila í samanburði við áætlaðar lífslíkur 
þeirra. 

 

Tölfræðilega marktækur munur kom fram varðandi heilsufar og þær meðferðarákvarðanir sem 

skoðaðar voru eins og sjá má í töflu 11. Heilsufar var talsvert óstöðugra samkvæmt lífskvarða (0-5) 

meðal íbúa sem höfðu hálfs árs lífslíkur eða minna (M=4,17) heldur en hjá íbúum með lengri lífslíkur 

(M=1,91) (p<0,001). Líknarmeðferð var oftar veitt íbúum hjúkrunarheimila með minni lífslíkur síðustu 

14 dagana fyrir matið (63,1%) heldur en öðrum íbúum (9,8%) (p<0,001). Að jafnaði voru fleiri íbúar 

með minni lífslíkur með fyrirmæli um læknismeðferð við lífslok (41,4%) heldur en aðrir íbúar (31,2%), 

(p<0,05). Íbúar með minni lífslíkur voru einnig oftar með skráð fyrirmæli gegn endurlífgun (51,4%) 

heldur en hinir með lengri lífslíkur (40,2) (p<0,05). 
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Tafla 11. Samanburður á stöðugleika heilsufars og meðferðarákvarðana íbúa hjúkrunarheimila 
eftir áætluðum lífslíkum þeirra. 

  
Lífslíkur hálft ár 

eða minna 
Lífslíkur meiri  

en hálft ár 
Marktektarpróf 

 n Hlutfall n Hlutfall χ2 p-gildi 

Meðferðarákvarðanir       

 Líknarmeðferð 70 63,1 218 9,8% 277,52 <0,001 

 Fyrirmæli um læknismeðferð við 
lífslok 46 41,4% 693 31,2% 5,17 0,023 

 Fyrirmæli gegn endurlífgun 57 51,4% 894 40,2% 5,45 0,020 

 n M (sf) n M (sf) t-gildi p-gildi 

Stöðugleiki heilsufars       

 Lífskvarði (0-5) 111 
4,17 

(0,89) 2225 
1,91 

(1,31) -25,31 <0,001 
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4 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna með afgerandi hætti að íbúar hjúkrunarheimila á Íslandi með hálfs 

árs lífslíkur eða minna búa að jafnaði við mun verra heilsufar, minni færni, meiri einkenni og 

hjúkrunarþarfir en íbúar hjúkrunarheimila með lengri lífslíkur. Verkir eru tíðir og slæmir og töluvert meiri 

meðal íbúa með minni lífslíkur. Mikilvægt er að þekkja þessar breytingar, veita endurhæfingu eftir 

þörfum hvers og eins og umfram allt að draga úr einkennum eins og þekking og tækni býður upp á á 

hverjum tíma og skipuleggja þjónustu í samræmi við það. 

Með hækkandi aldri fjölgar sjúkdómum og heilsufari hnignar eins og vel er þekkt. Niðurstöðurnar 

sýndu að næstum helmingur (46,8%) þeirra sem metnir voru með hálfs árs lífslíkur eða minna voru 90 

ára eða eldri. Meðalaldur allra íbúa var 84,7 ár. Til samanburðar má geta þess að í niðurstöðum 

rannsóknar, sem gerð var á hjúkrunarheimilum í þremur löndum, var meðalaldur íbúa rétt rúmu ári 

lægri í Finnlandi og Noregi og enn lægri í Hollandi (82,9 ár) (Achterberg o.fl., 2010). Í rannsókn 

Hjaltadóttur, Hallberg o.fl. (2012) var meðalaldur 80,1 til 82,8 ár. Þessi lægri meðalaldur getur meðal 

annars skýrst af því að í rannsóknunum tveimur var stuðst við mat sem gert var annars vegar innan 

við 30 daga og hins vegar innan við 90 daga eftir komu en þessi rannsókn byggist á síðasta mati allra 

íbúa á hjúkrunarheimilum árið 2012. Hlutfall kvenna var 65,6% íbúa og kynjahlutfall þeirra sem voru 

með skemmri lífslíkur var sambærilegt (63,1%). Það að hlutfall kvenna sé hærra á hjúkrunarheimilum 

kemur heim og saman við aðrar rannsóknir. Hlutfall kvenna við komu á hjúkrunarheimili var 70,7% í 

Hollandi, 71% á Ítalíu og 77% í Finnlandi (Achterberg o.fl., 2010). Það er töluvert hærra en fram kom í 

rannsókn Hjaltadóttur, Hallberg o.fl. (2012) á íbúum hjúkrunarheimila á Íslandi þar sem 52,7% til 

67,1% voru konur. 

 

4.1 Verkir 

Með vaxandi heilsufarshnignun fylgja oft verkir og niðurstöður sýndu að íbúar með hálfs árs lífslíkur 

eða minna voru með verki víðar, oftar og meiri heldur en íbúar með lengri lífslíkur. Fram kom að 87,4% 

íbúa íslenskra hjúkrunarheimila með hálfs árs lífslíkur eða minna voru með verki, þar af voru 70% 

þeirra daglega með verki. Íbúar með lengri lífslíkur fundu sjaldnar til verkja en þó voru 68,5% þeirra 

með verki og þar af 33% þeirra með verki daglega. Af íbúum sem fluttu á íslensk hjúkrunarheimili á 

tímabilinu 1996-2006, voru á bilinu 29,0% til 40,9% með verki daglega (Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 

2012) og er það sambærilegt við íbúa með lengri lífslíkur en hálft ár í þessari rannsókn. Í niðurstöðum 

Achterberg o.fl. (2010) kom fram að hlutfall verkja meðal íbúa á hjúkrunaheimilum án tillits til lífslíka 

var 32% á Ítalíu, 43% í Hollandi og 57% í Finnlandi. Af þeim íbúum, sem höfðu verki var helmingur 

með verki daglega og er það svipað hlutfall og kemur fram í þessum niðurstöðum óháð lífslíkum 

(47%). Í rannsókn, sem gerð var með skipulögðum viðtölum við hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólk og 

aðstandendur eftir andlát íbúa á hjúkrunarheimilum til að kanna einkenni og þarfir síðustu þrjá 

mánuðina fyrir lífsilok, kom fram að þátttakendur álitu að 86% íbúa hefðu haft verki (Reynolds o.fl., 

2002). Það er sambærilegt við það sem kom fram meðal íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna í 

þessari rannsókn (87,4%). Í niðurstöðum Hanson o.fl. (2008) kom fram að síðasta mánuðinn fyrir 

andlát voru mun færri íbúar hjúkrunarheimila með verki að áliti starfsfólks og fjölskyldna (49%). 
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Í þessum niðurstöðunum kom fram að 87,5% íbúa með minni lífslíkur höfðu verið metnir með meira 

en væga verki, þar af höfðu 44,8% miðlungs verki og 42,7% slæma eða óbærilega verki. Til 

samanburðar höfðu 48% íbúa með lengri lífslíkur meðalverki og 14,8% slæma eða óbærilega verki. Í 

rannsókn Achterberg o.fl. (2010) kom fram að 50% íbúa höfðu miðlungsverki eða slæma verki og er 

það töluvert lægra hlutfall heldur en fram kom í þessari rannsókn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar, sem hér er kynnt, benda til að verkir meðal íbúa á hjúkrunarheimilum 

séu mun meiri meðal íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna heldur en annarra íbúa, bæði hvað varðar 

tíðni og styrk. Samanburðurinn við rannsókn Hanson og félaga (2008), sem sýndi minni verki meðal 

íbúa síðasta mánuðinn fyrir andlát, kom því á óvart og vekur mann til umhugsunnar um hvort verkir 

séu betur meðhöndlaðir síðustu daga og vikur fyrir andlát heldur en síðustu mánuðina. Það er vel 

þekkt að flókið er að meta verki sem byggjast á huglægu mati. Nýlega kom fram að 

hjúkrunarfræðingar töldu sig bregðast við af öryggi við meðhöndlun verkja hjá dauðvona íbúum og 

þegar íbúar voru augljóslega með verki en voru hins vegar óöruggir varðandi meðhöndlun verkja íbúa 

með heilabilun (Gilmore-Bykovsky og Bowers, 2013). Þannig gætu vikurnar og mánuðirnir, áður en 

augljóst er að einstaklingurinn dauðvona verið flókinn og erfiður tími varðandi verkjamat og 

verkjameðferð. 

Áherslu þarf að leggja á gott verkjamat sem gert er reglulega og viðeigandi verkjameðferð því 

verkir geta dregið verulega úr lífsánægju og aukið vanlíðan tengdum öðrum einkennum (Landspítali, 

2009). Þörf er á að bregðast við og meðhöndla þessa miklu og tíðu verki sem þegar er búið að greina 

og skrá, ásamt því að leita leiða við að bæta verkjamat enn frekar með þeirri gagnreyndu þekkingu 

sem við eigum yfir að ráða. Fyrirmæli um meðferð við verkjum þurfa að liggja fyrir þegar þeirra gerist 

þörf og eru hjúkrunarfræðingar lykilaðilar í að meta, skrá og koma upplýsingum varðandi verki og 

önnur einkenni á framfæri (Hall, Schroder og Weaver, 2002). Það liggur því mikil ábyrgð á herðum 

hjúkrunarfræðinga varðandi verkjameðferð. 

 

4.2 Þunglyndi og kvíði 

Þegar vísbendingar um þunglyndi, depurð og kvíða voru skoðaðar kom í ljós að íbúar með minni 

lífslíkur endurtóku oftar spurningar, setningar og áhyggjur ótengt heilsu og táruðust og grétu oftar en 

aðrir íbúar. Einnig var erfiðara að hafa áhrif á einkenni íbúa með minni lífslíkur. Meðalgildi þunglyndis 

var hærra hjá íbúum með minni lífslíkur (M=3,33) heldur en hjá öðrum íbúum (M=2,84), en það bendir 

til að hlutfallslega fleiri íbúar með minni lífslíkur hafi alvarlegt þunglyndi (3=vægt þunglyndi). Meðalgildi 

þunglyndis hjá einstaklingum, sem fluttu á hjúkrunarheimili á árunum 1999-2006, var 1,20 til 1,90 á 

tímabilinu (Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 2012) og er það talsvert lægra en í þessari rannsókn. Því virðist 

sem þunglyndi og depurð sé vaxandi vandamál meðal íbúa hjúkrunarheimila og kallar það á meiri 

andlegan stuðning og meiri samskipti hjúkrunarfræðinga og íbúa og enn frekari stuðning fyrir íbúa með 

lífslíkur minni en hálft ár. 

Bent hefur verið á að samskipti hjúkrunarfræðinga og íbúa hjúkrunarheimila hafi áhrif á þunglyndi 

og kvíða. Góð samskipti, þegar íbúar finna að þeim er sýnt traust, þeir teknir alvarlega, þeim sýnd 

virðing og viðurkenning sem einstaklingum, hlustað á þá og þeir hafðir með í ráðum, dragi úr 



  

45 

þunglyndi meðal þeirra og þegar þunglyndið minnkar dragi einnig úr kvíða (Haugan, Innstrand og 

Moksnes, 2013). Ekki er hægt að horfa fram hjá því að ómeðhöndlaðir verkir geta aukið sálræna og 

andlega vanlíðan (Landspítali, 2009). Mögulega gætu verkir verið að auka á þunglyndi og kvíða íbúa 

með skemmri lífslíkur á hjúkrunarheimilum en þeirri spurningu verður ekki svarað hér. 

 

4.3 Svefn og þreyta 

Til að skoða svefn og þreytu var gerður samanburður á hópunum tveimur á svefntruflunum, vökutíma 

og meðaltíma í virkum athöfnum. Ekki kom á óvart að íbúar hjúkrunarheimila með hálfs árs lífslíkur 

eða minna virtust mun þreyttari og með meiri svefntruflanir. Helmingur íbúa með minni lífslíkur átti við 

svefntruflanir að stríða en 37,4% annarra íbúa. Þreyta virtist einnig vera meiri meðal íbúa með minni 

lífslíkur þar sem aðeins 32,4% til 36,9% þeirra voru alltaf eða oftast vakandi yfir daginn en til 

samanburðar voru rúmlega helmingi fleiri íbúar með lengri lífslíkur vakandi yfir daginn (72,5%-80%). 

Hlutfallslega mun fleiri íbúar með minni lífslíkur (75%) tóku lítinn eða engan þátt í virkum athöfnum 

íheldur en aðrir íbúar (25,6%). Fram kom í rannsókn Reynolds og félaga (2002) að 52% íbúa 

hjúkrunarheimila fundu fyrir þreytu síðustu 3 mánuðina fyrir andlát. Eins og fram hefur komið hafa 

íbúar með minni lífslíkur meiri verki en aðrir íbúar en þekkt er að verkir geta haft áhrif á svefn. Þannig 

gætu verkir verið að valda svefntruflunum í meira mæli meðal íbúa með skemmri lífslíkur. 

Svefntruflanir eru einnig þekktar fyrir að valda þreytu og þannig geta hlutirnir undið upp á sig. Ekki má 

gleyma að taka með í reikninginn að þegar aldur færist yfir, heilsufari hrakar og lífslíkur skerðast þykir 

eðlilegt að orkan sé minni og þreyta aukist og þá er meiri þörf fyrir hvíld. 

 

4.4 Næring og vökvaþurrð 

Það er vel þekkt að þegar öldruðum hrakar og lífslíkur minnka dregur oft úr löngun og færni til að 

nærast. Þegar samanburður var gerður á næringu og vökvaþurrð meðal íbúa hjúkrunarheimila komu 

fram vísbendingar um að íbúar með hálfs árs lífslíkur eða minna nærðust minna, væru oftar búnir að 

léttast og hefðu frekar vísbendingar um vökvaþurrð. Í niðurstöðum Hanson o.fl. (2008) kom fram að 

28% íbúa voru augljóslega búnir að léttast og 36% voru þurrir síðasta mánuð ævinnar. Í þessari 

rannsókn var þyngdartap meira meðal íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna (18,9%) heldur en meðal 

íbúa með lengri lífslíkur (4,4%). Það kom ekki á óvart þar sem helmingur íbúa með minni lífslíkur átti í 

vandræðum með að tyggja en aðeins fjórðungur annarra íbúa. Auk þess voru þrefalt fleiri með minni  

lífslíkur með kyngingarörðugleika (62,2%) heldur en aðrir íbúar (19,6%). Þessar niðurstöður 

samræmast því sem fram kemur í fræðilegu yfirliti um þætti sem helst tengjast þyngdartapi og ónógri 

næringu íbúa hjúkrunarheimila en þeir eru vandamál við að tyggja og kyngja ásamt þunglyndi, lítilli 

matarneyslu, færniskerðingu, vitglöpum og háum aldri (Tamura, Bell, Masaki og Amella, 2013). Allir 

þessir þættir eru einkennandi fyrir íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna og geta því gefið 

vísbendingar um að íbúum sé að hraka og áhersla þurfi í auknum mæli að færast á líknarmeðferð. 

 



  

46 

4.5 Útskilnaður 

Töluvert algengara var að íbúar hjúkrunarheimila með hálfs árs lífslíkur eða minna væru með 

niðurgang, hægðaleka og þvagleka heldur en íbúar með lengri lífslíkur. Hlutfallslega mun fleiri íbúar 

með minni lífslíkur höfðu oft eða alltaf hægðaleka (54,9%) heldur en aðrir íbúar (16,3%). Af íbúum, 

sem fluttu á hjúkrunarheimili á árunum 1999 til 2006, var hlutfall þeirra sem höfðu hægðaleka 6,5% til 

20% (Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 2012). Það sambærilegt við íbúa með lengri lífslíkur en hálft ár í 

þessari rannsókn. 

Einnig var hlutfallslega mun algengara að íbúar með minni lífslíkur hefðu oft eða alltaf þvagleka 

(74,8%) heldur en aðrir íbúar (42,1%). Af íbúum, sem fluttu á hjúkrunarheimili á árunum 1999 til 2006, 

var hlutfall þeirra sem höfðu þvagleka á bilinu 17,8% til 41,6% (Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 2012). Þvag- 

og hægðaleki getur haft áhrif á andlega og líkamlega líðan. Þessi mikli munur á þvag- og hægðaleka 

bendir því til þess að íbúar með minni lífslíkur eigi frekar á hættu að fá þvagfærasýkingar og þurfi mun 

meiri tíma starfsfólks fyrir aðstoð við klósettferðir, hreinlæti og húðumhirðu. 

 

4.6 Öndun 

Andþyngsli er eitt af þeim einkennum sem aldraðir eru hræddastir við að fá og er einnig erfitt fyrir 

aðstandendur að horfa upp á (Derby o.fl., 2010). Niðurstöður sýndu að um 60% íbúa með hálfs árs 

lífslíkur eða minna voru með mæði í samanburði við 37,5% íbúa með lengri lífslíkur. Íbúar með minni 

lífslíkur voru einnig líklegri til að geta ekki legið flatir vegna andþyngsla (35,1%) heldur en aðrir íbúar 

(14,1%) og notuðu margfalt oftar súrefni (33,3%) heldur en hinir (4,6%). Niðurstöður Hanson og félaga 

(2008) eru ekki ólíkar niðurstöðum þessarar rannsóknar en þær bentu til að 34% hefðu haft 

meðalmæði eða mjög mikla mæði og 47% íbúa hefðu verið með andþyngsli síðasta mánuðinn fyrir 

andlát. Í rannsókn Reynolds o.fl. (2002) kom fram að 73% íbúa hjúkrunarheimila hefði verið með mæði 

á síðustu þremur mánuðum fyrir andlát og er það hærra en í þessari rannsókn. Niðurstöðurnar benda 

til að íbúar með minni lífslíkur þurfi hjúkrunarþarfir vegna mæði og gætu haft hag af góðri 

einkennameðferð vegna mæðinnar. 

 

4.7 Óráð 

Íbúar með hálfs árs lífslíkur eða minna eru með meiri vitglöp, skerðingu við daglegar athafnir og 

þunglyndi en aðrir íbúar. Það kom því ekki á óvart að þeir væru líklegri til að vera með ofsjónir (24,3%) 

og ofskynjanir (63,1%) heldur en aðrir (9,9% og 42,1%). Auk þess voru allar nýbyrjaðar eða versnandi 

vísbendingar um óráð algengari meðal íbúa með minni lífslíkur. Óráð er algengt meðal veikra aldraðra 

og krabbameinssjúkra einstaklinga (Derby o.fl., 2010). Rannsókn Cohen-Mansfield, Marx og 

Rosenthal (1990) leiddi í ljós að einstaklingar með vitglöp og skerðingu við daglegar athafnir voru 

líklegri til að vera með óráði heldur en hinir. Niðurstöður von Gunten Mosimann og Antonietti (2013) 

bentu einnig til að óráð tengdist vitglöpum en auk þess einkennum um þunglyndi. Mikilvægt er að vera 

vakandi fyrir og bregðast við einkennum sem benda til óráðs. Huga þarf meðal annars að lyfjagjöf, 

lífsmörkum vökvaástandi og súrefnismettun og athuga hvort um hefur verið að ræða notkun áfengis 
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eða róandi lyfja og síðast en ekki síst að meta hvort einstaklingurinn hafi verki sem ekki eru nægilega 

vel meðhöndlaðir (Landspítali, 2009). 

 

4.8 Vitræn færni 

Algengt er að íbúar hjúkrunarheimila séu með vitglöp. Til að bera saman vitræna færni milli íbúa með 

tilliti til lífslíka var vitrænn kvarði, skilningur og áttun skoðuð. Íbúar með hálfs árs lífslíkur og minna 

höfðu í öllum atriðum minni vitræna færni heldur en íbúar með lengri lífslíkur. Þeir voru mun oftar með 

skerðingu á áttun á stund (82%) og stað (74%) en aðrir íbúar (49% og 41%). Vitræn geta á kvarða (0-

6) mældist töluvert minni meðal íbúa með skemmri lífslíkur (M=4,99) heldur en annarra íbúa (M=3,22). 

Til samanburðar má geta þess að í rannsókn Hjaltadóttur, Hallberg o.fl. (2012) voru íbúar 

hjúkrunarheimila á Íslandi metnir með vitræna getu samkvæmt vitrænum kvarða með meðalgildi á 

bilinu 1,65 til 3,05 og á bilinu 28,6% til 61,4% íbúanna höfðu skerðingu á vitrænni getu. Þessi 

samanburður gefur til kynna að vitglöp hafi aukist meðal íbúa hjúkrunarheimila á Íslandi. Niðurstöður 

Hanson o.fl. (2008) bentu til að 77% íbúa hjúkrunarheimila hefði verið með vitræna skerðingu síðustu 

þrjá mánuði ævinnar sem er líkt og fram kemur í þessum niðurstöðum. Í fræðilegu yfirliti kom fram að 

meðaltal íbúa á hjúkrunarheimilum, sem höfðu vitglöp var 58% og af þeim voru 78% með 

hegðunarvandamál og sálræn einkenni (Seitz, Purandare og Conn, 2010). Þetta hlutfall vitrænnar 

skerðingar íbúa er nálægt því að vera á milli þess sem fram kemur varðandi minni lífslíkur og meiri 

lífslíkur íbúa þessarar rannsóknar. Niðurstöðurnar og samanburður þeirra við aðrar rannsóknir benda 

til að vitglöp íbúa verði meiri og tíðari þegar nær dregur lífslokum með auknum hegðunartruflunum og 

sálrænum einkennum. Vitræna færni þarf að meta meðal annars til að athuga hæfni íbúa við að 

skipuleggja daglegar athafnir og getu þeirra til að vera með í ráðum eins og við undirbúning 

meðferðaráætlunar. Þó það að gera sig skiljanlegan sé ekki alltaf tengt vitrænni getu skiptir það miklu 

máli við að greina frá líðan sinni og óskum. 

Verkjamat verður flóknara eftir því sem vitglöp ágerast og stór hluti íbúa hjúkrunarheimila hefur 

vitglöp sem eru síðan enn meiri meðal íbúa með minni lífslíkur. Þrátt fyrir nokkuð nákvæm og réttmæt 

mælitæki, eins og PAINAD og PACSLAC DOLOPLUS2 og ECPA sem sérstaklega eru útbúin til að 

meta verki hjá heilabiluðum einstaklingum, valda vitglöp erfiðleikum við verkjamat (Zwakhalen, 

Hamers, Abu-Saad og Berger, 2006). Í niðurstöðum Benedetti o.fl. (1999) varðandi verkjaþröskuld og 

verkjaþol sjúklinga með Alzheimersjúkdóm kom fram að taugasjúkdómseinkenni sem tengjast 

vitglöpum, virtust hafa áhrif á skynjun verkja en verkjaþröskuldurinn hélst þó óbreyttur. Heilalínurit sem 

gert var um leið og áreiti var gefið benti til aukins þols fyrir verkjum eftir því sem vitglöp þeirra voru 

meiri. Rannsakendurnir benda á rannsókn Hermann frá 1995, þar sem skoðuð voru heilalínurit við 

lyfjaprófanir meðal annars á meðferðarskömmtum parasetamóls og telja þeir breytingarnar á 

heilalínuritinu svipaðar og þar hafa komið fram (sjá Benedetti o.fl., 1999). Við verkjamat heilabilaðra 

einstaklinga þarf góð matstæki, þekkingu og innsæi til að lesa í svipbrigði, hljóð og hegðun. Í rannsókn 

Gilmore-Bykovsky og Bowers (2013) kom fram að verkjamat íbúa með vitglöp er nær alltaf huglæg 

skynjun sem byggist á breytingu á hegðun sem brugðist var við með ýmsum hætti en oft án þess að 

reyna verkjameðferð. Umönnunaraðilar, sem eru í mestri nálægð við íbúana, eru oft ófaglært starfsfólk 
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sem hefur ekki þekkingu til að meta flókin einkenni sem þessi og eru því í þörf fyrir fræðslu og 

stuðning.  

 

4.9 Félagsleg virkni og færni til daglegra athafna 

Niðurstöður sýna glöggt að félagsleg virkni og dagleg færni íbúa hjúkrunarheimila verður minni þegar 

lífslíkur minnka. Félagsleg virkni á kvarða (0-6) var tölfræðilega marktækt minni meðal sjúklinga með 

skemmri lífslíkur (M=0,87) heldur en hinna (M=2,65). Til samanburðar má benda á að meðalgildi 

félagslegrar þátttöku íbúa, sem fluttu á hjúkrunarheimili á árunum 1999-2006, var á bilinu 1,23 til 2,80 

(Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 2012) og er það sambærilegt við íbúa með lengri lífslíkur en hálft ár í 

þessari rannsókn. Hins vegar kom greinilega fram að íbúar með minni lífslíkur höfðu litla sem enga 

félagslega virkni. 

Færni við daglegar athafnir á kvarða (0-28) var mun minni meðal íbúa með minni lífslíkur 

(M=26,29) heldur en annarra íbúa (M=16,50). Til samanburðar var meðalgildi færni til daglegra 

athafna á bilinu 7,48 til 13,38 meðal íbúa á árunum 1999-2006 (Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 2012) sem 

er töluvert meiri færni á heildina litið heldur en niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna. 

Niðurstöðurnar benda sterklega til þess að mun meiri af tíma starfsfólks þurfi fyrir umönnun íbúa með 

minni lífslíkur heldur en aðra íbúa. Það sem rennir enn frekari stoðum undir það er að 73% íbúa með 

minni lífslíkur voru í þörf fyrir aðstoð tveggja eða fleiri við salernisferðir og 80% þurftu aðstoð tveggja 

eða fleiri við hreyfingu í rúmi. Til samanburðar þurftu um 25% annarra íbúa aðstoð tveggja eða fleiri 

við þessar sömu athafnir. 

Helmingi fleiri íbúar með minni lífslíkur höfðu hlotið byltur (28%) heldur en aðrir (13%) og gefur það 

enn frekar til kynna aukna þörf þeirra fyrir tíma starfsfólks til að tryggja öryggi og gæði hjjúkrunnar. 

Byltutíðni þessa hóps er langt fyrir ofan íslensk gæðaviðmið þar sem efra gæðaviðmið byltna er 17,3% 

(Embætti landlæknis, 2014b) og það eru vísbendingar um að umbóta sé þörf fyrir þennan hóp. Athygli 

vakti að íbúar með minni lífslíkur höfnuðu oftar umönnun (43,2%) heldur en aðrir (24,5%) þrátt fyrir að 

niðurstöðurnar sýni augljóslega töluvert meiri þarfir þeirra fyrir aðstoð við daglegar athafnir og minni 

félagslega virkni. Það að íbúar með minni lífslíkur voru mun þreyttari og sváfu verr eins og kom fram í 

þessum niðurstöðum getur skýrt það. Þeir þurfa mjög mikla hvíld og geta því illa fylgt rútínunni sem 

viðhöfð er víða í heilbrigðisþjónustunni. Mikilvægt er að veita þeim umönnun eins og aðstoð við 

daglegar athafnir þegar íbúarnir mögulega treysta sér til og skipta henni niður í minni einingar yfir 

daginn. Þessu fylgir aukin þörf fyrir nærveru og tíma starfsfólks og á þessum tímamótum er ekki síst 

þörf fyrir nærveru fjölskyldu sem starfsfólk þarf einnig að geta veitt viðeigandi stuðning. 

 

4.10 Heilsufar og meðferðarákvarðanir 

Íbúar með hálfs árs lífslíkur eða minna höfðu mjög óstöðugt heilsufar samkvæmt lífskvarða (0-5). 

Meðalgildið var 4,17 í samnburði við 1,91 hjá íbúum með lengri lífslíkur. Til samanburðar mældist 

stöðugleiki heilsufars á tímabilinu 1996-2006 á bilinu 0,83 til 1,41 (Hjaltadóttir, Hallberg o.fl., 2012) en 

það er lægra en meðalgildið var meðal íbúa með lengri lífslíkur í þessari rannsókn. Niðurstöðurnar 
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benda til að stöðugleiki heilsufars íbúa á hjúkrunarheimilum hafi farið hrakandi. Það hversu hátt 

meðalgildi íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna var, bendir til að heilsufar þeirra sé afar óstöðugt og 

að áætlaðar lífslíkur séu ekki ofmetnar. Í því samhengi er rétt að það komi fram að lífskvarði er einmitt 

talinn hafa forspárgildi varðandi andlát (Hirdes o.fl., 2003; Hjaltadóttir o.fl., 2011; InterRAI, 2014c). 

Íbúar með skemmri lífslíkur voru oftar með skráð fyrirmæli gegn endurlífgun (51,4%) og fyrirmæli 

um læknismeðferð við lífslok (41,4%) heldur en aðrir íbúar (40,2% og 31,2%). Af íbúum með minni 

lífslíkur voru 63,1% í líknarmeðferð en aðeins 9,8% annarra íbúa. Niðurstöður Reynolds og félaga 

(2002) voru ólíkar að því leiti að einungis 17% voru í líknarmeðferð en flestir (79%) voru með skráð 

fyrirmæli gegn endurlífgun. Skráð fyrirmæli gegn annarri meðferð voru 39% sem er svipað því og kom 

fram í þessari rannsókn. Af aðstandendum, sem tóku þátt, í rannsókn Reynolds o.fl. fundu 36% þörf 

fyrir bætt samskipti varðandi meðferðarákvarðanir sem styður ennfrekar mikilvægi góðra samskipta 

þegar líður að ævilokum. Það kemur mjög á óvart í þessari rannsókn að einungis um helmingur íbúa 

voru með fyrirmæli gegn endurlífgun þrátt fyrir að vera með afar bágt heilsufar og litlar lífslíkur. Með 

bættum samskiptum varðandi þessar ákvarðanir mætti líklega auka þetta hlutfall og draga þannig úr 

þörf fyrir bráðaákvarðanir. 

 

4.11 Styrkur og takmarkanir rannsóknarinnar 

Styrkur rannsóknarinnar liggur í stóru úrtaki sem nær til allra sem dvelja á hjúkrunarheimili því það 

eykur möguleika á að hægt sé að álykta út frá niðurstöðum fyrir íslensk hjúkrunarheimili. Margir þættir 

gagnasafnsins-MDS hafa háan áreiðanleikastuðul og viðunandi réttmæti. Helstu takmarkanir 

rannsóknarinnar eru að gögnunum er safnað fyrir klíník en ekki sérstaklega fyrir rannsókn og ýmislegt, 

eins og vinnuálag starfsfólks, getur haft áhrif á hvernig þau eru skráð. Mælitækið er gert fyrir 

hjúkrunarheimili en ekki sérstaklega fyrir einstaklinga sem eru að dauða komnir. Hins vegar hefði mátt 

nota líknarmælitæki (e. International Resident Assessment Instrument for Palliative Care) sem er 

sérhæft fyrir líknarþjónustu, útbúið með það fyrir augum að bæta gæði þjónustu við lífslok (InterRAI, 

2014b). Það er ekki notað í klíník á Íslandi en hefur verið notað í tengslum við rannsóknina „Heildrænt 

mat á líðan sjúklinga í líknarmeðferð“ og gögn úr henni síðan notuð í meistaraverkefnið „Helstu 

einkenni og hjúkrunarþarfir sjúklinga í líknarþjónustu á Íslandi“ (Bryndís Gestsdóttir, 2009). Þrátt fyrir 

takmarkanir þjónar rannsóknin tilgangi sínum þar sem hún svarar mikilvægum spurningum varðandi 

heilsufar, færni, einkenni og þarfir íbúa á hjúkrunarheimilum með hálfs árs lífslíkur eða minna í 

samanburði við aðra íbúa. Niðurstöðurnar eru því mikilvægt innlegg fyrir umbætur á íslenskum 

hjúkrunarheimilum varðandi ummönnun íbúa með skammar lífslíkur. 

 

4.12 Framtíðarrannsóknir 

Markmið rannsókna í hjúkrunarstjórnun er að hafa jákvæð áhrif á heilbrigðiskerfið, starfsfólkið, árangur 

meðferða, skynjun einkenna, öryggi og viðhorf (Biron o.fl., 2007). Mikilvægt er að geta veitt íbúum 

hjúkrunarheimila viðeigandi þjónustu á hverjum tíma. Til að nálgast það markmið er þörf á að afla 

þekkingar um það hvernig þarfir þeirra breytast þegar lífslíkur skerðast, með frekari rannsóknum á 
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viðfangsefninu. Gagnasafn-MDS er handhægt að nýta fyrir rannsóknir þar sem öll hjúkrunarheimili á 

Íslandi nota það auk þess sem það er alþjóðlegt en slíkt einfaldar samanburð rannsókna milli landa. 

Þörf er á að gera rannsókn, með sömu breytum og hér eru notaðar, eftir andlát íbúa en nota þá mat úr 

gagnasafni-MDS gert hálfu ári fyrir andlát. Það að skoða ákveðið tímabil fyrir ævilok í stað þess að 

notast við áætlaðar lífslíkur eykur innra réttmæti rannsóknarinnar. Mikilvægt er að gera rannsóknir 

með íhlutunum til að fá fram hvaða form hentar best til að tryggja íbúum viðeigandi líknarmeðferð 

almenna og sérhæfða. Gera mætti samanburðarrannsóknir þar sem áhrif og árangur íhlutanna eru 

skoðuð. Gagnlegt getur reynst að nota gögn frá hjúkrunarheimilum sem eru með sérstök líknarpláss 

og hafa fengið sérstaka fræðslu vegna þess. Þau má bera saman við sambærileg gögn frá öðrum 

hjúkrunarheimilum til að sjá hvort greinist munur þar á milli og hvernig sú fræðsla nýtist starfsfólki og 

íbúum. Einnig mætti rannsaka með stöðluðum spurningum hvað aðstandendum finnst um þá 

hjúkrunarþjónustu og einkennameðferð sem veitt er á íslenskum hjúkrunarheimilum. 

 

4.13 Hagnýting rannsóknar 

Sú þekking, sem hér hefur verið sett fram, getur nýst stjórnendum til þess að meta vísbendingar um 

gæði og skipulagningu hjúkrunarþjónustu fyrir íbúa hjúkrunarheimila, sér í lagi íbúa með skammar 

lífslíkur. Fjölmörg flókin og erfið einkenni eru hluti daglegs lífs þessa hóps, lítil sem engin færni og fleiri 

byltur því eru þarfirnar einnig fjölmargar og flóknar. Þrátt fyrir þetta bága heilsufar voru aðeins 

helmingur íbúa með hálfs árs lífslíkur eða minna með fyrirmæli gegn endurlífgun og þriðjungur var ekki 

í líknarmeðferð. Niðurstöðurnar gefa til kynna mikla vanlíðan meðal þessa hóps og að öryggi og 

ákvarðanatöku um meðferð sé ábótavant. Þess vegna er árangur þjónustunnar ekki viðunandi og þörf 

á umbótum. 

Fræðsla um samskipti kæmi að góðu gagni og gæti meðal annars dregið úr þunglyndi íbúa og 

aukið umræður um meðferðarmarkmið. Meðferðin sem veitt er ræðst bæði af þekkingu og viðhorfi 

starfsfólks ásamt færni þeirra í samskiptum við sjúklinga og aðstandendur (Donabedian, 1988/1997). 

Brýn þörf er á fræðslu um einkennameðferð til að draga úr slæmum og tíðum verkjum, þunglyndi og 

fleiri erfiðum einkennum sem þessi hópur býr við. Þá er afar mikilvægt að til sé sá búnaður sem þörf er 

á við meðhöndlun verkja og annarra einkenna. Sprautudælur eru nauðsynlegar en þær eru gerðar til 

að skammta jafnt og þétt ákveðinn lyfjaskammt undir húð yfir sólarhringinn til að meðhöndla erfið 

einkenni þegar töflu- og plástrameðferð dugar ekki til að draga úr verkjum og fleiri einkennum. Fjöldi 

bylta meðal íbúa með minni lífslíkur er óásættanlegur og gera þarf ráð fyrir nægum mannafla til að 

sinna öryggi íbúanna auk líkamlegum og sálfélagslegum þörfum þeirra og stuðningi fyrir 

aðstandendur. Það er í höndum stjórnenda að sjá til þess að umhverfið styðji við góða starfshætti og 

viðeigandi búnaður sé til staðar, þekking, færni, samsetning og nýting mannafla (Donabedian, 

1988/1997). Stjórnendur þurfa að sjá til þess að einstaklingar sem eru í brýnni þörf fyrir sérhæfða 

líknarmeðferð hafi aðgang að þeirri þjónustu. Þekking og reynsla sérfræðings í líknarhjúkrun gæti 

aukið gæði þjónustunnar þar sem lögð væri áhersla á einkennamat, einkennameðferð og árangursrík 

samskipti við sjúklinga og fjölskyldur (Kuebler, 2003; Skilbeck og Payne, 2003) Á hjúkrunarheimilum 

mætti því bæta líðan aldraðra með því að koma á samstarfi milli hjúkrunarfræðinga á 
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hjúkrunarheimilum og sérfræðings í hjúkrun sjúklinga í líknarmeðferð. Hann gæti meðal annars 

skipulagt fræðlu fyrir starfsfólk og aðstoðað við framsetningu og endurskoðun meðferðaráætlana. 

Á tímum þegar þörf fyrir faglega þekkingu hjúkrunarfræðinga eykst vegna flóknari 

hjúkrunarvandamála íbúa hjúkrunarheimila á Íslandi eins og þessar niðurstöður sýna, skýtur það 

skökku við að stöðugildum hjúkrunarfræðinga hefur fækkað eins og fram kemur í úttekt Embættis 

landlæknis frá 2011 á nokkrum hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu (sjá Jónbjörg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2013). Alþjóðasamtök öldrunarlækninga og öldrunarfræða (e. Association of Geriatrics and 

Gerontology) lýsa yfir áhyggjum sínum af því að starfsfólk á hjúkrunarheimilum njóti ekki sömu 

virðingar og kjara og starfsfólk á öðrum sviðum heilbrigðiskerfisins. Þetta sé alþjóðlegt vandamál sem 

leiði til skorts á sérhæfingu á öldrunarsviði meðal hjúkrunarfræðinga, stjórnenda og lækna (Tolson, 

Rolland o.fl., 2011). Til að sporna gegn þessu og bæta líðan íbúa á hjúkrunarheimilum settu samtökin 

fram úrbætur í samstarfi við Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina í 15 liðum á fjórum sviðum. Sviðin sem 

úrbæturnar náðu til er ætlað að: efla orðspor hjúkrunarheimila og faglega forystu, efla klíníska 

þjónustu og gæðavísa, efla menntun heilbrigðisstarfsmanna og efla rannsóknarvinnu (Tolson, Rolland 

o.fl. 2011; Tolson, Morley, Rolland og Vellas, 2011). 

Til þess að efla gæði þjónustunnar þarf að bæta fjárhagslegan grundvöll hjúkrunarheimila á Íslandi 

með auknum framlögum stjórnvalda svo hægt sé að viðhalda og byggja upp frekari gæðaþjónustu 

innan hjúkrunarheimila í takt við breytta tíma. Meðaldvalartími íbúa á hjúkrunarheimilum hefur styst frá 

um það bil þremur árum í um tvö ár eftir að skilyrði fyrir inngöngu á hjúkrunarheimili urðu strangari árið 

2008, samkvæmt óbirtum niðurstöðum RAI (Ingibjörg Hjaltadóttir, munnleg heimild 30. apríl 2014). 

Þess vegna eru á hverjum tíma fleiri íbúar á hjúkrunarheimilum sem eiga skammt eftir ólifað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þessi hópur þarf mun meiri og flóknari hjúkrun og því þarf að 

endurskoða mönnunarlíkan hjúkrunarheimila og gera ráð fyrir þeim breytingum í fjárhagslegum rekstri 

hjúkrunarheimila. 
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Ályktanir 

Niðurstöðurnar gefa yfirgripsmiklar upplýsingar um ástand íbúa á hjúkrunarheimilum og staðfesta bágt 

heilsufar, litla færni, erfið einkenni og flóknar umönnunarþarfir þeirra, sér í lagi íbúa með hálfs árs 

lífslíkur eða minna. Þeir höfðu sláandi mikla og tíða verki auk annarra erfiðra einkenna, mjög 

takmarkaða vitræna og félagslega færni og litla getu til daglegra athafna. Mikilvægt er að stjórnendur 

hjúkrunarheimila nýti þessar upplýsingar því brýn þörf er á umbótum sem fyrst. Þörf er á að setja 

opinber gæðaviðmið varðandi fagþekkingu, mönnun og aðbúnað á hjúkrunarheimilum sem tekur mið 

af heilsufari, færni, einkennum og þörfum íbúa hjúkrunarheimila eins þau birtast í þessum 

niðurstöðum. Efla þarf almenna líknarmeðferð og auka möguleika á sérhæfðri líknarmeðferð með 

áherslu á íbúa með skammar lífslíkur vegna sérstaklega erfiðra einkenna þeirra. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga erindi til allra sem láta sig varða líðan aldraðra á 

hjúkrunarheimilum, hvort sem um er að ræða hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn, 

stjórnendur, stjórnmálamenn eða fræðimenn og kennara í heilbrigðisvísindum. Það er krefjandi 

verkefni að veita íbúum á hjúkrunarheimilum hjúkrunarmeðferð svo þeir geti lifað eins innihaldsríku lífi 

og hægt er og þegar líður að ævilokum fái þeir að deyja við friðsæld og virðingu. Þegar hægt er að 

skapa þannig aðstæður er líklegra að aðstandendur eigi minningar sem gott er að lifa með. 

 

Skilaboð þessarar rannsóknar í hnotskurn: 

 Tryggja þarf öryggi og gæði hjúkrunarþjónustu fyrir íbúa hjúkrunarheimila 

 Tryggja þarf næga fagþekkingu, mönnun og aðbúnað á hjúkrunarheimilum sem taka mið af 

heilsufari, færni, einkennum og þörfum íbúa hjúkrunarheimila 

 Tryggja þarf færni og þekkingu starfsfólks á hjúkrunarheimilum með því að gera þeim kleift að 

afla sér hennar 

 Tryggja þarf að umræða um meðferðarákvarðanir fari fram tímanlega og þær endurskoðaðar 

eftir þörfum til að forðast bráðavandamál 

 Tryggja þarf að stjórnendur hjúkrunarheimila hafi aðgang að samstarfi við fagfólk í 

líknarmeðferð  





  

55 

Heimildaskrá 

Achterberg, W. P., Pot, A. M., Scherder, E. J. og Ribbe, M. W. (2007). Pain in the nursing home: 

Assessment and treatment on different types of care wards. Journal of Pain Symptom Manage, 

34(5), 480-487. doi:10.1016/j.jpainsymman.2006.12.017 

Achterberg, W. P., Gambassi, G. Finne-Soveri, H., Liperoti, R., Noro, A., Frijters D. H. M.,…Ribbe, M. 

W. (2010). Pain in European long-term care facilities: Cross-national study in Finland, Italy and the 

Netherlands. Pain, 148, 70-74. doi:10.1016/j.pain.2009.10.008 

Addington-Hall, J., Altmann, D. og McCarthy, M. (1998). Variations by age in symptoms and 

dependency levels experienced by people in the last year of life, as reported by surviving family, 

friends and officials. Age and Ageing, 27(2), 129-136. 

Amalía Björnsdóttir (2003). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 115-

129). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Arnold, R. M. og Jaffe E. (2007). Why palliative care needs geriatrics. Journal of Palliative Medicine, 

10(1), 182-183. doi:10.1089/jpm.2006.9991 

Ársæll Jónsson, Ingibjörg Bernhöft, Karin Bernhardsson og Pálmi V. Jónsson (2005). Afturvirk 

rannsókn á heilsufarsbreytum heimilismanna á Droplaugarstöðum árin 1983-2002. Læknablaðið, 

91, 153-160. 

Benedetti, F., Vighetti, S., Ricco, C., Lagna, E., Bergamasco, B., Pinessi, L. og Rainero, I. (1999). 

Pain threshold and tolerance in Alzheimer’s disease. Pain, 80(1-2), 377-382. doi:10.1016/S0304-

3959(98)00228-0 

Biron, A. D., Richer, M. C. og Ezer, H. (2007). A conceptual framework contributing to nursing 

administration and research. Journal of Nursing Management, 15(2), 188-196. doi:10.1111/j.1365-

2834.2007.00661.x 

Bostick, J. E., Rantz, M. J., Flesner, M. K. og Riggs, C. J. (2006). Systematic review of studies of 

staffing and quality in nursing homes. Journal of the American Medical Directors Association 7(6), 

366-376. doi:10.1016/j.jamda.2006.01.024 

Bryndís Gestsdóttir (2009). Helstu einkenni og hjúkrunarþarfir sjúklinga í líknarþjónustu á Íslandi. 

(Óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af 

http://skemman.is/stream/get/1946/3533/10868/1/Meistararitgerd_Bryndis_Gestsdottir_okt_2009_

_fixed.pdf 

Burrows, A. B., Morris, J. N., Simon, S. E., Hirdes, J. P. og Phillips, C. (2000). Development of a 

minimum data set-based depression rating scale for use in nursing homes. Age and Ageing, 29(2), 

165-172. 

Carlson, M. D. A., Lim, B. og Meier, D. (2011). Strategies and innovative models for delivering 

palliative care in nursing home. Journal of the American Medical Directors Association, 12(2), 91–

98. doi:10.1016/j.jamda.2010.07.016 

Carpenter, G. I., Hastie, C. L., Morris, J. N., Fries, B. E. og Ankri, J. (2006). Measuring change in 

activities of daily living in nursing home residents with moderate to severe cognitive impairment. 

BMC Geriatrics, 6(7), 1-7. doi:10.1186/1471-2318-6-7 

Cohen-Mansfield, J., Marx, M. S. og Rosenthal, A. S. (1990). Dementia and agitation in nursing home 

residents: How are they related? Psychology and Aging, 5(1), 3-8. doi:10.1037/0882-7974.5.1.3 

Coventry, P. A., Grande, G. E., Richards, D. A. og Todd, C. J. (2005). Prediction of appropriate timing 

of palliative care for older adults with non-malignant life-threatening disease: A systematic review. 

Age and Ageing, 34(3), 218-227. doi:10.1093/ageing/afi054 



  

56 

Dahlin, C. M. (2010). Communication in palliative care. Í B.R. Ferrel og N. Coyle (ritstj.), Palliative 

Nursing (3. útgáfa) (bls. 107-133). New York: Oxford University Press. 

Davies, E. og Higginson, I. J. (ritstj.). (2004). Better palliative care for older people. Copenhagen: 

Word Health Organisation. 

Derby, S., O’Mahony, S. og Tickoo, R. (2010). Elderly Patients. Í B.R. Ferrel og N. Coyle (ritstj.), 

Palliative Nursing (3. útgáfa) (bls. 713-743). New York: Oxford University Press.  

Donabedian, A. (1997). The quality of care. How can it be assessed? Archives of Pathology & 

Laboratory Medicine, 121(11) 1145-1150. (Upphaflega birt 1988) 

Doyle, D., Hanks, G., Cherny, N og Calman, K. (ritstj.). (2005). Oxford Textbook of Palliative Medicine 

(3. útgáfa). New York: Oxford University Press. 

Egan, K. A. og Labyak, M. J. (2010). Hocpice palliative care for the 21st century: A model for quality 

end-of-life care. Í B.R. Ferrel og N. Coyle (ritstj.), Palliative Nursing (3. útgáfa) (bls. 13-52). New 

York: Oxford University Press. 

Embætti landlæknis (2014a). Færni og heilsumat. Sótt af http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/faerni-og-heilsumat/ 

Embætti landlæknis (2014b). RAI-gæðavísar. Sótt af http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/heilbrigdisthjonusta/gaedavisar/rai-gaedavisar/ 

Embætti landlæknis (2014c). RAI-mat. Sótt af http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/heilbrigdisthjonusta/eftirlit-med-stofnunum-og-starfsstofum/rai-mat/  

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (e.d.). Hugmyndafræði hjúkrunnar. Sótt af 

http//hjukrun.is/hugmyndafraedi-hjukrunar/ 

Fisher, S. E., Burgio, L. D., Thorn, B. E., Allen-Burge, R., Gerstle, J., Roth, D. L. og Allen, M. A. 

(2002). Pain assessment and management in cognitively impaired nursing home residents: 

Association of certified nursing assistant pain report, minimum data set pain report, and analgesic 

medication use. Journal of the American Geriatrics Society, 50(1), 152-156. doi:10.1046/j.1532-

5415.2002.50021.x 

Fries, B. E., Simon, S. E., Morris, J. N., Flodstrom, C. og Bookstein, F. L. (2001). Pain in U.S. nursing 

homes: Validating a pain scale for the minimum data set. The Gerontologist, 41(2), 173-179. 

doi:10.1093/geront/41.2.173 

Froggatt, K., Reitinger, E., Heimerl, K., Hockley, J., Brazil, K., Kunz, R.,…Morbey, H., (2013). Palliative 

Care in Long-Term Care Settings for Older People. EAPC Taskforce 2010-2012. EAPC. Sótt  af 

http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=14vhp-xsWNs%3D 

G. Auður Harðardóttir, Kristinn Jónsson, Lilja Bjarklind Kjartansdóttir og Sigríður Egilsdóttir (2013). 

Biðlisti eftir hjúkrunarrými: Staðan 31. desember 2011 og 2012. Talnabrunnur: Fréttabréf 

landlæknis um heilbrigðisupplýsingar 7(5), 3-4. Sótt af 

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item20416/Talnabrunnur_Mai_2013.pdf 

Gilmore-Bykovskyi, A. L. G. og Bowers, B. J. (2013). Understanding nurses’ decisions to treat pain in 

nursing home residents with dementia. Research in Gerontological Nursing, 6(2), 127-138. 

doi:10.3928/19404921-20130110-02  

Glass, E., Cluxton, D. og Rancour, P. (2010). Elderly patients. Í B. R. Ferrel og N. Coyle. (ritstj.), 

Palliative Nursing (bls. 713-745). New York: Oxford University Press. 

Gruber-Baldini, A. L., Zimmerman, S. I., Mortimore, E. og Magaziner, J. (2000). The validity of the 

minimum data set in measuring the cognitive impairment of persons admitted to nursing homes. 

Journal of the American Geriatrics Society, 48(12), 1601-1606. 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2010). Starfsumhverfi hins opinbera. Hlutverk stjórnenda og viðhorf 

starfsmanna. Stjórnmál og stjórnsýsla veftímarit, 2(6), 63-78. Sótt af  

http://skemman.is/stream/get/1946/9144/24080/1/b.2010.6.2.4.pdf  

http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/faerni-og-heilsumat/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/faerni-og-heilsumat/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/gaedavisar/rai-gaedavisar/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/gaedavisar/rai-gaedavisar/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/eftirlit-med-stofnunum-og-starfsstofum/rai-mat/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/eftirlit-med-stofnunum-og-starfsstofum/rai-mat/
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=14vhp-xsWNs%3D
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item20416/Talnabrunnur_Mai_2013.pdf


  

57 

Hagstofa Íslands (2012). Mannfjöldaspá 2012–2060. Sótt af  

http://www.hagstofa.is/?PageID=95&NewsID=8968 

Hall, P., Schroder, C. og Weaver, L. (2002). The last 48 hours of life in long-term care: A focused chart 

audit. Journal of the American Geriatrics Society, 50(3), 501-506. doi:10.1046/j.1532-

5415.2002.50117.x 

Hall, S., Kolliakou, A, Petkova, H., Froggatt, K. og Higginson I. J. (2011). Interventions for improving 

palliative care for older people living in nursing care homes. The Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 16(3). doi:10.1002/14651858.CD007132.pub2 

Hall, S., Petkova, H., Tsouros, A. D., Costantini, M. og Higginson, I. J. (ritstj.) (2011). Palliative care for 

older people; better practices. Copenhagen: World Health Organization. Sótt af 2014: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf 

Hallberg, I. R. (2006). Palliative care as a framework for older people's long-term care. International 

Journal of Palliative Nursing, 12(5), 224-229. 

Hanson, L. C., Eckert, J. K., Dobbs, D., Williams, C. S., Caprio, A, J., Sloane, P. D. og Zimmerman, S. 

(2008). Symptom experience of dying long-term care residents. Journal of the American Geriatrics 

Society, 56, 91-98. doi:10.1111/j.1532-5415.2007.01388.x 

Haugan, G., Innstrand, S. T. og Moksnes, U. K. (2013). The effect of nurse–patient interaction on 

anxiety and depression in cognitively intact nursing home patients. Journal of Clinical Nursing, 22, 

2192-2205. doi:10.1111/jocn.12072 

Hawes, C., Morris, J. N., Phillips, C. D., Mor, V., Fries, B. E., og Nonemaker, S. (1995). Reliability 

estimates for the minimum data set for nursing home resident assessment and care screening 

(MDS). The Gerontologist, 35(2), 172-178. doi:10.1093/geront/35.2.172 

Henderson, V. (1976). Hjúkrunarkver: Grundvallarþættir hjúkrunar (2. útgáfa). (Ingibjörg R. 

Magnúsdóttir þýddi). Akureyri: Prentverk Odds Björnssonar (frumútgáfa 1969).  

Henry, C., Seymour, J. og Reyder, S. (2007). Advance care planning: A guide for health and social 

care staff. Department of Health. Sótt af 

http://www.ncpc.org.uk/sites/default/files/AdvanceCarePlanning.pdf 

Hirdes, J. P., Frijters, D. H. og Teare, G. F. (2003). The MDS-CHESS scale: A new measure to predict 

mortality in institutionalized older people. Journal of the American Geriatrics Society, 51(1), 96-

100. doi:10.1034/j.1601-5215.2002.51017.x 

Hjaltadóttir, I., Hallberg, I. R., Ekwall, A. K. og Nyberg, P. (2011). Predicting mortality of residents at 

admission to nursing home: A longitudinal cohort study. BMC Health Services Research, 11(86), 

1-11. doi:10.1186/1472-6963-11-86 

Hjaltadóttir, I., Ekwall, A. K. og Hallberg, I. R. (2012). Thresholds for minimum data set quality 

indicators developed and applied in Icelandic nursing homes. Journal of Nursing Care Quality, 

27(3), 266-76. doi:10.1097/NCQ.0b013e3182493646 

Hjaltadóttir, I., Hallberg, I. R., Ekwall, A. K. og Nyberg, P. (2012). Health status and functional profile at 

admission of nursing home residents in Iceland over 11-year period. International Journal of Older 

People Nursing, 7(3), 177-87. doi:10.1111/j.1748-3743.2011.00287.x 

InterRAI. (2014a). An overview of the InterRAI Suite. Sótt af http://www.interrai.org/instruments.html 

InterRAI. (2014b). Palliative Care (PC). Sótt af http://www.interrai.org/palliative-care.html 

InterRAI. (2014c). Scales: Status and Outcome Measures. Sótt af http://www.interrai.org/scales.html  

Jónbjörg Sigurjónsdóttir,Helga Jónsdóttir, Birna G. Flygering og Helga Bragadóttir (2013). Viðfangsefni 

hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum – Að hafa alla þræði í hendi sér. Tímarit hjúkrunafræðinga, 

89(1) 50-56. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf
http://www.interrai.org/palliative-care.html
http://www.interrai.org/scales.html


  

58 

Kapo, J., Morrison, L. J. og Liao, S. (2007). Palliative care for older adult. Journal of Palliative 

Medicine. 10(1), 185-209. doi:10.1089/jpm.2006.9989 

Kristín Björnsdóttir (2005). Líkami og sál: Hugmyndir, þekking og aðferðir í hjúkrun. Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag. 

Kuebler, K. K. (2003). The palliative care advanced practive nurse. Journal of Palliative Medicine, 6(5), 

707-714. doi:10.1089/109662103322515211 

Landspítali (2009). Líknarmeðferð – leiðbeiningar um ákvörðun meðferðar og meðferðarúrræði hjá 

sjúklingum með lífshættulega og/eða versnandi langvinna sjúkdóma. Klínískar leiðbeiningar. Sótt 

af http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23471  

Linn, J. og Adamson D. M. (2003). White Paper. Living well at the end of life: Adapting healthcare to 

serious chronic illness in old age. Pittsburg: Rand Health. Sótt af 

http://www.rand.org/pubs/white_papers/WP137 

McCurren, C., Dowe, D., Rattle, D og Looney, S. (1999). Depression among nursing home elders: 

Testing an intervention strategy. Applied Nursing Research, 12(4), 185-195. doi:10.1016/S0897-

1897(99)80249-3 

Montalvo, I. og Dunton, N. (2007). Transforming Nursing Data into Quality Care: Profiles of Quality 

Improvement in U.S. Healthcare Facilities. American Nurses Association. 

Mor, V., Branco, K., Fleishman, J., Hawes, C., Phillips, C., Morris, J. og Fries, B. (1995). The structure 

of social engagement among nursing home residents. The Journals of Gerontology: Psychological 

Sciences, 50(1), 1-8. doi:10.1093/geronb/50B.1.P1 

Mor, V., Angelelli, J., Jones, R., Roy, J., Moore, T. og Morris, J. (2003). Inter-rater reliability of nursing 

home quality indicators in the U.S. BMC Health Services Research, 3(20), 1-13. doi:10.1186/1472-

6963-3-20 

Morris, J. N., Hawes, C., Fries, B. E., Phillips, C. D., Mor, V., Katz, S.,…Friedlop, A. S. (1990). 

Designing the national resident assessment instrument for nursing homes. The Gerontologist, 

30(3), 293-307. doi:10.1093/geront/30.3.293 

Morris, J. N., Fries, B. E., Mehr, D. R., Hawes, C., Phillips, C., Mor, V. og Lipsitz, L. A. (1994). MDS 

Cognitive performance scale. Journal of Gerontology 49(4), 174-182. 

doi:10.1093/geronj/49.4.M174 

Morris, J.N., Murphy, K. og Nonemaker, S. (1997). Leiðbeiningar fyrir gagnasafn um heilsufar og 

hjúkrunarþörf á öldrunarstofnunum (2. útgáfa). (Íslensk þýðing og staðfæring: Anna Birna 

Jensdóttir, Hlíf Guðmundsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir). Reykjavík: Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið. Sótt af 

http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Leiðbeiningar+fyrir+gagnasafn+um+heilsuf

ar+og+hjúkrunarþörf+á+öldrunarstofnunum&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

Morris, J. N., Fries, B. E. og Morris, S. A. (1999). Scaling ADLs within the MDS. Journal of 

Gerontology; Medical Sciences, 54(11), 546-553. doi:10.1093/gerona/54.11.M546 

Morrison, R. S. og Meier D. E. (2004). Clinical practice. Palliative care. The New England Journal of 

Medicine, 350(25), 2582-2590. doi:10.1056/NEJMcp035232 

Murray, S. A., Kendall, M., Boyd, K. og Sheikh, A. (2005). Illness trajectories and palliative care. BMJ, 

330, 1007-1011. 

Pautex, S., Curiale, V., Pfisterer, M., Rexach, L., Ribbe, M. og Van Den Noortgate, N. (2010). A 

common definition of geriatric palliateive medicine. Journal of the American Geriatrics Society, 

58(4), 790-791. Sótt af 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1532-

5415.2010.02791.x/asset/j.1532-

5415.2010.02791.x.pdf?v=1&t=ht2ucevq&s=ab6d63b0920c5637035d92661e160ee9fb1e4425 

http://www.landspitali.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23471


  

59 

Pálmi V. Jónsson, Anna Birna Jensdóttir, Hlíf Guðmundsdóttir, Hrafn Pálsson, Ingibjörg Hjaltadóttir, 

Ómar Harðarson og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (1997). Mat á heilsufari og hjúkrunarþörf á elli- og 

hjúkrunarheimilum. Læknablaðið, 83, 640-647. 

Polit, D. F. og Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 

practice. (9. útgáfa). Philadelphia: Lippincott Williams og Wilkins.  

Radbruch, L. og Payne, S. (2009). White Paper on standards and norms for hospice and palliative 

care in Europe: Part I. European Journal of Palliative Care, 16(6), 278-289. 

Reynolds, K., Henderson, M., Schulman, A. og Hanson, L. C. (2002). Needs of the dying in nursing 

homes. Journal of Palliative Medicine, 5(6), 895-901. 

Seitz, D., Purandare, N. og Conn, D. (2010). Prevalence of psychiatric disorders among older adults in 

long-term care homes: A systematic review. International Psychogeriatrics, 22(7),1025-39. 

doi:10.1017/S1041610210000608 

Skilbeck, J. og Payne, S. (2003). Emotional support and the role of clinical nurse specialists in 

palliative care. Journal of Advanced Nursing, 43(5), 521-530. doi:10.1046/j.1365-

2648.2003.02749.x 

Solano, J. P., Gomes, B. og Higginson, I. J. (2006). A comparison of symptom prevalence in far 

advanced cancer, AIDS, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal disease. 

Journal of Pain and Symptom Management, 31(1), 58-69. doi:10.1016/j.jpainsymman.2005.06.007 

Spross, J. A. (2009). Expert Coaching and Guidance. Í A. B. Hamric, J. A. Sposs og C. M. Hanson 

(ritstj.), Advanced nursing practice: An Integrative Approach (4. útgáfa) (bls. 159-190). 

Philadelphia, Pennsylvania: PA: Saunders. 

Steinhauser, K. E., Christakis, N. A., Clipp, E. C., McNeilly, M., ;McIntyre, L. og Tulsky, J. A. (2000). 

Factors considered important at the end of life by patients, family, physicians and other care 

providers. The Journal of the American Medical Association, 284(19), 2476-2482. 

doi:10.1001/jama.284.19.2476 

Tamura, B. K., Bell, C. L., Masaki, K. H. og Amella, E. J. (2013). Factors associated with weight loss, 

low BMI, and malnutrition among nursing home patients: A systematic review of the literature. 

Journal of the American Medical Directors Association, 14(9), 649-655. 

doi:10.1016/j.jamda.2013.02.022 

Tolson, D., Morley, J.E., Rolland, Y. og Vellas, B. (2011). Advancing nursing home practice: The 

International Association of Geriatrics and Gerontology recommendations. Geriatric Nursing, 

32(3), 195-197. doi: 10.1016/j.gerinurse.2011.03.001 

Tolson, D., Rolland, Y., Andrieu, S., Aquino, J.P., Beard, J., Benetos, A.,…Morley, J. E. (2011). 

International Association of Gerontology and Geriatrics: A global agenda for clinical research and 

quality of care in nursing homes. Journal of the American Medical Directors Association, 12(3), 

184-189. doi: 10.1016/j.jamda.2010.12.013 

Velferðarráðuneytið (2012). Heilbrigðisáætlun til ársins 2020, drög. Sótt 9. október 2013: 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettatengt2012/Drog_ad_heilbrigdisaaetlun.pdf  

Velferðarráðuneytið (2013a). Aldraðir í hjúkrunarrýmum. Áfangaskýrsla II. Sótt 29. nóvember 2013: 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/vel_afang_2013.pdf  

Velferðarráðuneytið (2013b). Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu, útgáfa II. Sótt 2. desember 2013 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Rit_2013/Krofulysing_oldrunarthjonustu_jan2013.pdf  

von Gunten A., Mosimann U. P. og Antonietti, J. P. (2013). A longitudinal study on delirium in nursing 

homes. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 21(10), 963-72. 

doi:10.1016/j.jagp.2013.01.003 

Wald, F. (2010). Elderly Patients. Í B.R. Ferrel og N. Coyle (ritstj.), Palliative Nursing (3. útgáfa) (bls. 

vi). New York: Oxford University Press. 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/vel_afang_2013.pdf


  

60 

Zwakhalen, S. M., Hamers, J. P., Abu-Saad, H. H. og Berger, M. P. (2006). Pain in elderly people with 

severe dementia: A systematic review of behavioural pain assessment tools. BMC Geriatrics, 6(3), 

1-15. doi:10.1186/1471-2318-6-3 

 

 

 

 



  

61 

Fylgiskjal  

Gagnasafn um heilsufar og hjúkrunarþörf íbúa á öldrunarstofnum MDS 2.0 

 

 



  

62 

 

 

 



  

63 

 

 

 



  

64 

 

 

 



  

65 

 

 

 



  

66 

 

 

 



  

67 

 

 

 



  

68 

 

 

 



  

69 

 

 

 



  

70 

 

 

 



  

71 

 

 

 



  

72 

 


